
Příloha č. 1: Orientační mapy vybraných bytových jednotek  

 

Orientační mapa: Byt 2+1, Brno – Bystrc, ul. Teyschlova 1118/1 

 

Orientační mapa: Byt 3+1, Brno – Bystrc, ul. Ečerova 964/21 

 



Orientační mapa: Byt 2+kk Brno – Starý Lískovec, ul. Kosmonautů 415/7 

 

Orientační mapa: Byt 3+1 Brno – Starý Lískovec, ul. Dunajská 175/17 

 



Orientační mapa: Byt 2+kk Brno - Bohunice , ul. Neužilova 688/2 

 

Orientační mapa: Byt 3+1, Brno - Bohunice , ul. Švermova 272/2 

 

 

  



Orientační mapa: Byt 2+kk, 3+1 Brno – Nový Lískovec, ul. Oblá 464/56 

 

  



Orientační mapa: Byt 2+1 Brno - Kohoutovice , ul. Voříškova 398/3
 

 

Orientační mapa: Byt 3+1 Brno – Kohoutovice, ul. Axmanova 530/11 

  



Orientační mapa: Byt 2+1, 3+1 Brno – Jundrov, ul. Dubová 639/9
 

 

 

  



Orientační mapa: Byt 2+1, 3+1 Brno – Komín, Olbrachtovo náměstí 799/6 

 

  



Orientační mapa: Byt 2+1 Brno – Řečkovice, Horácké náměstí 1466/4
 

 

 

Orientační mapa: Byt 3+1 Brno – Řečkovice, Novoměstská 1392/27
 

  



Orientační mapa: Byt 2+1, Brno - Lesná , ul. Slavíčkova 409/4 

 

Orientační mapa: Byt 3+1, Brno - Lesná , ul. Loosova 576/7 

 



Orientační mapa: Byt 2+kk Brno - Líšeň , ul. Houbalova 2090/9
 

 

 

Orientační mapa: Byt 3+1 Brno - Líšeň , ul. Hochmanova 2182/1
 

  



Orientační mapa: Byt 2+1, Brno – Slatina, ul. Rousínovská 1028/2 

 

 

Orientační mapa: Byt 3+1, Brno – Slatina, ul. Mikulčická 1072/16 

 



Příloha č. 2: Půdorysné nákresy vybraných bytových jednotek  

Půdorysný nákres: Byt 2+1, Brno – Bystrc, ul. Teyschlova 1118/1 

  



Půdorysný nákres: Byt 3+1, Brno – Bystrc, ul. Ečerova 964/21 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+kk Brno – Starý Lískovec, ul. Kosmonautů 415/7 

 

  



Půdorysný nákres: Byt 3+1 Brno – Starý Lískovec, ul. Dunajská 175/17 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+kk Brno - Bohunice , ul. Neužilova 688/2 

 

Půdorysný nákres: Byt 3+1, Brno - Bohunice , ul. Švermova 272/2 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+kk, 3+1 Brno – Nový Lískovec, ul. Oblá 464/56 

  



Půdorysný nákres: 3+1, 3+1 Brno – Nový Lískovec, ul. Oblá 464/56 

 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+1 Brno - Kohoutovice , ul. Voříškova 398/3
 



Půdorysný nákres: Byt 3+1, Brno – Kohoutovice, ul. Axmanova 530/11 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+1, 3+1 Brno – Jundrov, ul. Dubová 639/9
 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+1 Brno – Komín, Olbrachtovo náměstí 799/6 

  



Půdorysný nákres: Byt 3+1 Brno – Komín, Olbrachtovo náměstí 799/6 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+1 Brno – Řečkovice, Horácké náměstí 1466/4 

 

  



Půdorysný nákres: Byt 3+1 Brno – Řečkovice, Novoměstská 1392/27
 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+1, Brno - Lesná , ul. Slavíčkova 409/4 

  



Půdorysný nákres: Byt 3+1, Brno - Lesná , ul. Loosova 576/7 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+kk Brno - Líšeň , ul. Houbalova 2090/9 

 

  



Půdorysný nákres: Byt 3+1 Brno - Líšeň , ul. Hochmanova 2182/1
 

  



Půdorysný nákres: Byt 2+1, Brno – Slatina, ul. Rousínovská 1028/2 

 

  



Půdorysný nákres: Byt 3+1, Brno – Slatina, ul. Mikulčická 1072/16 

 

 

 

 

  



Příloha č. 3: Databáze prodeje bytových jednotek 2+kk, 2+1, 3+1 

 

Bystrc 2+1 
 

Prodej, byt 2+1, 62 m² 

Cena:1 690 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Fleischnerova, Bystrc 

Datum vložení:19.04.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:HM0007BY 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:62 m
2
 

Plocha podlahová:62 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme k prodeji velmi prostorný byt v OV o velikosti 2+1n na ulici Fleischnerova v Brně-

Bystrci. Byt se nachází ve 3.np/7 a jeho celková plocha činí 62m - kuchyň 12.2m, pokoje 16m 

a 19m, velká předsíň 10m s výklenkem pro zbudování vestavěných skříní. K bytu náleží 

lodžie a sklep. Orientace na východ a na západ. V okolí je velmi dobrá občanská vybavenost-

nákupní centrum, škola, škola, vedle domu je dětské hřiště. Výborná poloha v blízkosti 

brněnské přehrady. Byt je volný ihned. Prohlídky možné kdykoli po předchozí domluvě. 

Prodej, byt 2+1, 66 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Opálkova, Bystrc 

Datum vložení:08.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:jelinekBT24643:1219415 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:66 m
2
 

Plocha podlahová:66 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 



Popis: 

Se souhlasem majitele nabízíme převod členských práv a povinností k bytu 2+1 v Lokalitě 

Brno - Bystrc na ulici Opálkova. Bytová jednotka se nachází v 7/7 NP a jeho celková plocha 

činí 66m2. Obývací pokoj (20m2), ložnice (14m2) a kuchyň (11m2) jsou v pěkném 

udržovaném stavu. K bytu náleží lodžie (5m2) a sklepní kóje. Bytový dům je po celkové 

revitalizaci (nová střecha, stoupačky, výtah, plastová okna, zateplení). Převod do OV je 

možný ihned. V okolí se nachází veškerá občanská vybavenost s dobrou dostupností MHD. 

Výhodou bydlení v této lokalitě je také blízká všudypřítomnost zeleně přímo vybízející k 

potřebnému odpočinku. 

  

Prodej, byt 2+1, 62 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Laštůvkova, Bystrc 

Datum vložení:21.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:545985116 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:62 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt OV 2+1, ul. Laštůvkova, 2.P/4.NP, CP 62m2. V bytě je zděné jádro z 

roku 2005, plastová okna, celý dům je zateplený, nové balkony. Orientace bytu je V/Z, kdy 

kuchyně a pokoj obývací je na západ a ložnice s balkonem na stranu východní. K bytu náleží 

sklep. 

 

Prodej, byt 2+1, 66 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Opálkova, Bystrc 

Datum vložení:09.02.2012 



Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:230038 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží počet:8 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:66 m
2
 

Plocha podlahová:66 m
2
 

Lodžie:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Prodej družstevního bytu 2+1 Brno - Bystrc, ul. Opálkova. Byt se nachází v klidné lokalitě 

kousek od přírody. Krásný výhled do okolí. Orientace bytu jih a západ. 7.NP/7. Byt je v 

dobrém stavu - udržovaný standard. Dům je po revitalizaci (nová střecha, zateplení, 

stoupačky, nový výtah). Byty v patře chráněny z chodby zasklenou přepážkou. Možný 

okamžitý převod do OV. Upřednostněna platba hotovostí. 

 

Prodej, byt 2+1, 58 m² 

Cena:1 790 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Ondrouškova, Bystrc 

Datum vložení:14.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:050512 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:58 m
2
 

Plocha podlahová:58 m
2
 



Balkón:Ano 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme Vám velmi hezký byt OV 2+1 na ul. Ondrouškova v MČ Bystrc. Jedná se o slunný 

a velmi udržovaný udržovaný byt, situovaný v klidném prostředí v blízkosti přírody a 

Brněnské přehrady. Byt se nachází v 7.p/8. Je orientovaný na západ (kuchyně a pokoj) a na 

východ (pokoj s balkonem). Byt je dobře řešený - z chodby jsou vstupy do obou pokojů i 

kuchyně. Jeden pokoj a kuchyně jsou také vhodně propojeny dveřmi. Výhodou je prostorná 

šatna (komora). V bytě je nová KL, bytové jádro je obložené. Platby: 3640Kč + el, plyn CP: 

57,92 m2 + 2,70 m2 balkon Dostupnost: Vyhledávaná lokalita s výborným dopravním 

spojením: - zastávka autobusu č. 50, 52 je 5 min. od domu (cesta např.k Univerzitnímu 

kampusu 15min) - tramvaj č. 1 - noční autobusová linka č. 92 V okolí je mnoho příležitosti k 

příjemným vycházkám i jízdě na kole. V místě jsou k dispozici veškeré služby: poliklinika, 

lékárny, kadeřnictví, kosmetika, supermarket, večerky i restaurace, dále potom kvalitní 

sportovní centrum: bowling, badminton, squash a plně vybavena posilovna. Jazykové kroužky 

a zájmové kroužky pro děti i dospělé. 

  

Prodej, byt 2+1, 66 m² 

Cena:1 750 000,- Kč 

Adresa:Opálkova, Bystrc 

Datum vložení:13.02.2012 

Datum aktualizace:02.05.2012 

ID zakázky:ACR282 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:66 m
2
 

Plocha podlahová:66 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 v Brně - Bystrci, na ul. 

Opálkova CP 66m2, 5.p./7.p., lodžie, výtah, sklep. Orientace na sever - 1 pokoj s lodžií a 

východ (pokoje a kuchyň), krásný výhled do přírody. Parkování před domem. Pokoje 21 a 

14m2, z menšího pokoje vstup na zasklenou lodžii. Kuchyň do L 12m2, ze které je vstup do 

koupelny. Předsíň do L cca 14m2., z předsíně vstup na WC. V předsíni množství úložného 

prostoru díky vestavěným skříním. Jádro umakartové ve standardu. Ve větším pokoji na 

podlaze plovoucí podlaha, v menším pokoji původní parkety, jinak PVC. Dům po kompletní 

revitalizaci - nový výtah pro 4 osoby, zateplení, nová fasáda, nové schodiště a zábradlí u 



domu. V bytě plastová okna se žaluziemi, stupačky v plastu. Měsíční náklady 3.714,-Kč pro 4 

osoby ( FO 1.500,-Kč, teplo 745,-Kč, TV 540,-Kč a SV 510,-Kč)+ elektřina + plyn a UPC. U 

domu malé potraviny, Albert vzdálen cca 5min. chůze, prodejna ovoce a zeleniny, tabák, 

knihovna.... Nedaleko MHD - trolejbus, autobus. Úřady, lékaři a lékárna cca 15 min pěšky 

nebo jednu zastávka autobusem. Byt lze financovat hypotečním úvěrem nebo úvěrem ze 

stavebního spoření. Uvolnění srpen/září 2012. 2+1 66 zařízené 

  

Prodej, byt 2+1, 61 m² 

Cena:1 690 000,- Kč 

 včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ provize RK, nejsme plátci DPH 

Adresa:Vondrákova, Bystrc 

Datum vložení:11.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:VLBT10196:1274005 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:61 m
2
 

Plocha podlahová:61 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme k prodeji byt OV 2+1 s balkonem a šatnou, ulice Vondrákova, Brno - 

Bystrc. Byt se nachází ve 3.patře/3.p. panelového domu bez výtahu, z bytu je pěkný výhled do 

zalesněného okolí. Celková plocha bytu činí 58,56 m2 + balkon 2,2 m2. Dispozice bytu: 

předsíň 6,93 m2, kuchyň do L tvaru 12,11 m2, pokoje se samostatnými vstupy 16,02 m2, 

14,47 m2, šatna 2,77 m2, koupelna 2,7 m2, WC zvlášť 1,33 m2. K bytu náleží sklep 2,23 m2. 

Orientace bytu S (kuchyň, obývací pokoj) a J (ložnice s balkonem). Okna plastová, bytové 

jádro po rekonstrukci obložené Tetra deskami, nová koupelna s vanou, nové obklady a dlažba. 

Podlahy v pokojích parketové, jinak lino. Vytápění ústřední, digitální měřiče, stoupačky vody 

v plastu, elektřina v bytovém jádře nová. Měsíční poplatky 3 723 Kč vč. FO (1 737 Kč) + 

zálohy na plyn 150 Kč a elektřinu 500 Kč. Připravuje se zateplení domu a výměna balkonů. 

Byt je ihned volný, bezproblémové parkování před domem. Klidná lokalita, v blízkosti 

kompletní občanská vybavenost, nákupní středisko, lékaři, škola, školka, pošta. Prohlídka 

bytu možná kdykoliv po domluvě, klíče u makléře. Možnost hypotéky nebo úvěru ze SS. 



  

Prodej, byt 2+1, 62 m² 

Cena:1 750 000,- Kč 

 včetně právního servisu 

Adresa:Kuršova, Bystrc 

Datum vložení:11.01.2012 

Datum aktualizace:27.03.2012 

ID zakázky:Hon 1202 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:9.podlaží 

Plocha užitná:62 m
2
 

Plocha podlahová:62 m
2
 

Lodžie:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Telekomunikace:Kabelové rozvody 

Elektřina:230V 

Doprava:Silnice, MHD 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme vám prodej bytu 2+1 OV v Brně-Bystrci na ulici Kuršova. Byt se nachází v 8 patře 

z 8mi patrového domu panelové zástavby s nádherným výhledem do okolí. Byt je čistý, 

prostorný ve velmi udržovaném stavu. Dispozice bytu: Celková výměra 62m, pokoje 19 a 

16m, kuchyně 12m, předsíň 10m, lodžie 3,5m, komora, koupelna, WC zvlášť. V bytě nová 

kuchyňská linka na míru s protilinkou, plynový sporák s el.troubou. Jádro původní, velmi 

zachovalý stav, keramické obklady. Podlahy plovoucí a linoleum. Dům po kompletní 

revitalizaci, zateplení, plastová okna, nový výtah, střecha a lodžie. K bytu náleží sklep a další 

společné prostory domu. Orientace bytu východ - západ. Měsíční platby do fondu oprav 

1.815Kč. Vzdálenost do centra města vozidlem/MHD cca 15-30min. Klidné a nízko 

nákladové bydlení v blízkosti brněnské přehrady s dostupností veškerých sociálních služeb. 

Možno řešit hypotečním úvěrem, který vám na požádání zajistíme. 

 



Bystrc 3+1 

Prodej, byt 3+1, 74 m² 

Cena:1 890 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Kuršova, Bystrc 

Datum vložení:25.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:JP0025BY 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt 3+1 v OV nacházející se ve III.NP panelového domu na ulici Kuršova 

v Brně-Bystrci. Celková plocha bytu je 74m2. Dispozice: 1.pokoj 12m2, 2.pokoj 18,5m2, 

3.pokoj 12m2, kuchyně 12m2, předsíň 7,8m2, šatna 2m2, koupelna 2,7m2, WC 1,5m2 a 

lodžie 3,8m2. Dále k bytu náleží sklepní kóje. Byt je pěkný, udržovaný, jádro původní. Dům 

prošel celkovou revitalizací (zateplení, plastová okna, nový výtah, stupačky). Měsíčně se platí 

do fondu oprav 2.500,-Kč. Je zde dobrá občanská vybavenost a dostupnost MHD. 

   

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:1 950 000,- Kč 

Adresa:Ečerova, Bystrc 

Datum vložení:23.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:RENC - 8748 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Lodžie:Ano 



Sklep:Ano 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme prodej OV 3+1 Bystrc - ul. Ečerova. Jde o velice pěkný a světlý byt s 

lodžií v 1.p./6 panelového domu s výtahem. Celková plocha bytu je 76 m2 + lodžie + sklepní 

kóje. Pokoje 20,44 + 16,28 + 16,02 m2. Byt má prostornou čtvercovou předsíň a z ní 

samostatné vstupy do tří pokojů, kuchyně a WC. Vstup do koupelny je z kuchyně. Byt je po 

vkusných úpravách. Novějšípodlahy, plastová okna. Měsíční náklady 4690,- Kč (včetně FO 

2.606,- Kč) + inkaso. Byt bude volný dohodou. V okolí veškerá občanská vybavenost - ZŠ, 

MŠ, nákupní středisko apod. Příslušenství: lodžie, sklepní kóje, koupelna s vanou, WC zvlášť, 

Zařízení: kuchyňská linka, Tech. vybavení: výtah, kočárkárna, Inženýrské sítě: elektrická 

energie 220 V, vodovod, plyn, kanalizace, kabelová TV, internet, Pozn. k ceně: + provize RK 

    

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:1 950 000,- Kč 

Poznámka k ceně:provize RK 

Adresa:Teyschlova, Bystrc 

Datum vložení:12.01.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:403 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Sídliště 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Datum zahájení prodeje:11.01.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD 

Popis: 

Nabízíme převod členských práv k bytu 3+1 v Brně- Bystrc. Byt je možné převést do OV a je 

zde možný hypoteční úvěr. Jedná se velký prostorný byt s celkovou výměrou 76 m2. Pokoje 



mají výměru 20,44 m2, 16,2 m2, 16,28 m2, kuchyň 9,14 m2. Dům je před plánovanou 

revitalizaci. Fond oprav se nebude již navyšovat. Pro revitalizaci (zateplení,fasáda,lodžie) 

jsou připravené finanční prosředky. Náklady na celkové služby byli 5300 Kč včetně inkasa. V 

bytě jsou plovoucí podlahy a PVC. Nová kuchynská linka. Jádro je umakartové, obložené 

kachličkami a tapetami. Výborná lokalita, nedaleko přehrady. Hezká okolní příroda. 

    

Prodej, byt 3+1, 73 m² 

Cena:1 890 000,- Kč 

Adresa:Černého, Bystrc 

Datum vložení:27.09.2011 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:046911 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:73 m
2
 

Plocha podlahová:73 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme Vám OV 3+1 na ul. Černého, MČ Brno Bystrc. Jedná se o byt ve standardním 

provedení, je situovaný v klidné lokalitě. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí, z východní 

strany na úrovni 1.patra. K bytu náleží sklep a lodžie. Byt je orientovaný na východ a západ. 

Na východní straně je krásný výhled do zeleně (Údolí oddechu). Z prostorné chodby jsou 

vstupy do všech pokojů a kuchyně. Wc a koupelna jsou samostatné. V bytě jsou nová plastová 

okna, v pokojích jsou na podlaze položeny nové parkety. CP: 73,1m2 + 2,70 m2 balkon. 

Platby/4osoby: 6664Kč/měsíc + záloha na el. a plyn (podrobný rozpis v RK) Dům je po 

kompletní revitalizaci. Dům se nachází v příjemném prostředí, v okolí je mnoho příležitosti k 

příjemným vycházkám i jízdě na kole. V místě jsou k dispozici veškeré služby: poliklinika, 

lékárny, kadeřnictví, kosmetika, supermarket, večerky i restaurace, dále potom kvalitní 

sportovní centrum: bowling, badminton, squash a plně vybavena posilovna. Jazykové kroužky 

a zájmové kroužky pro děti i dospělé. 

     



Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 690 000,- Kč 

Poznámka k ceně:k jednání 

Adresa:Foltýnova, Bystrc 

Datum vložení:06.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:050312 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme Vám zrekonstruovaný byt OV 3+1 v MČ Bystrc, ul. Foltýnova. Jedná se o slunný 

byt, situovaný v klidné ulici, v blízkosti přírody a přehrady. Vyhledávaná lokalita. V roce 

2010 prošel byt kompletní rekonstrukcí - je zde nové bytové jádro, nová KL vč. vestavěných 

spotřebičů, bytové jádro a KL nové rozvody elektřiny, nové dveře, podlahy, okna jsou 

plastová. Zateplení domu se připravuje. Všechny pokoje mají samostatný vstup z chodby. 

Kuchyně do L, koupelna a wc oddělené. Byt je orientovaný na V,Z. K bytu náleží lodžie. V 

bytě byla provedena úprava dispozice - jeden z pokojů 16m2 byl přepažen sádrokartonovou 

příčkou - byt byl užíván jako 4+1, lze odstranit). CP: 75,20 m2 + lodžie 3,5 m2 + sklep 1,40 

m2 Platby: rozpis v RK Patro: 4.p/6 Možnosti internetu: v domě je Netbox, UPC. Spojení: - 

zastávka tramvaje č. 1 a č. 3 je 5min pěší chůze od domu - autobusová linka č. 52 a nočí linka 

98 staví v těsné blízkosti domu V okolí je mnoho příležitosti k příjemným vycházkám i jízdě 

na kole. V místě jsou k dispozici veškeré služby: poliklinika, lékárny, kadeřnictví, kosmetika, 

supermarket, večerky i restaurace, dále potom kvalitní sportovní centrum: bowling, 

badminton, squash a plně vybavena posilovna. Jazykové kroužky a zájmové kroužky pro děti 

i dospělé. 

     

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Teyschlova, Bystrc 

Datum vložení:20.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 



ID:889664092 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Topení:Ústřední dálkové 

Popis: 

Prodej družstevního bytu o velikosti 3+1 s možností převodu do osobního vlastnictví, ul. 

Teyschlova, Brno - Bystrc. Byt se nachází v 8.NP/9.NP. Byt je o výměře 76 m2 (obývací 

pokoj 21 m2, pokoj 16 m2 a 16 m2, kuchyň 12 m2)lodžie. Pokoje mají samostatné vstupy z 

předsíně. V domě byla vyměněna okna za plastová. Prostorná předsíň s vestavěnými skříněmi, 

bytové jádro je původní umakartové. Koupelna s vanou, WC zvlášť. Uvolnění bytu ihned. 

    

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:1 900 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize 

Adresa:Černého, Bystrc 

Datum vložení:20.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:000165 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme Vám zprostředkování prodeje prostorného bytu v OV 3+1 s balkonem ve 

vyhledávané lokalitě v blízkosti lesů, Brno - Bystrc na ul. Černého. Byt je umístěn ve 2.NP 

panelového domu s nádstavbou. CP bytu 75 m2 (přináležící lodžie 2,7m2 a sklepní kóje 

2,4m2). Z prostorné předsíně 11,30 m2 s vestavěnými skříněmi se vchází do kuchyně 12 m2 a 

neprůchozích pokojů 16 m2, 16 m2 a 12 m2. Pokoje mají samostatné vstupy. V celém bytě 

nová plastová okna. Na podlahách v předsíni a kuchyni plovoucí podlahy v pokojích parkety. 



Jádro původní umakartové. WC samostatně. Orientace bytu V a Z. Letos se bude dům 

zateplovat. Stupačky v plastu, nová el. v mědi na chodbách domu a společných prostorách 

domu. Měsíční náklady na bydlení 5.000,- Kč z toho 2.100,- Kč FO + el. a plyn. Byt se 

nachází v klidné lokalitě v těsné blízkosti Údolí oddechu, kousek od lesa a pár minut chůze od 

přehrady. V blízkém okolí je dostatek možností k procházkám nebo vyjížďkám na kole. 

Obyvatelé Bystrce mají k dispozici kompletní občanskou vybavenost. Zastávka MHD kousek 

od domu. Byt je volný po zaplacení. Zdarma zajištění financování dle vaší situace ( výběr z 

14 fin. ústavů ). Zajistíme bezplatně i financování nemovitostí, které nejsou koupeny přes naši 

RK. Více na našich www stránkách. 

   

Prodej, byt 3+1, 78 m² 

Cena:2 345 000,- Kč 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Adresa:Ečerova, Bystrc 

Datum vložení:07.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:8001 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Popis: 

Exkluzivní prodej velmi pěkného bytu 3+1 na ulici Ečerova.Byt v OV o velikosti 78 m2 se 

nachází v 6.NP panelového domu.Velikost pokojů 20,16 a 16 m2.Zděné jádro,plastová 

okna,nové stoupačky,plovoucí podlahy,nová kuchyňská linka,vestavěné skříně.K bytu nálží 

prostorná lodžie s nádherným výhledem. 

     

Prodej, byt 3+1, 83 m² 

Cena:2 500 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Kuršova, Bystrc 

Datum vložení:18.10.2011 

Datum aktualizace:Včera 



ID zakázky:balikovaBT23604:1106746 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:83 m
2
 

Plocha podlahová:83 m
2
 

Lodžie:38 m
2
 

Popis: 

Se souhlasem majitele nabízíme kompletně, atypicky zrekonstruovaný byt 3+1 v osobním 

vlastnictví v lokalitě Brno Bystrc, ulice Kuršova. CP činí 82,29 m2 včetně lodžie 3,79 m2. 

Byt se nachází v 8. nadzemním podlaží panelového domu s výtahem. Výměry jednotlivých 

místností: obývací pokoj 20,44 m2, ložnice 16,28 m2, pokoj 16,02 m2, kuchyň 12,23 m2, 

předsíň 8,18 m2, koupelna 2,70 m2 a toaleta 1,33 m2. Byt má nové zděné jádro včetně 

nových rozvodů a elektřiny. Kuchyň je vybavena novou kuchyňskou linkou včetně 

spotřebičů. Jádro v bytě je nové se vstupem po schodech a se zapuštěnou vanou. V celém bytě 

jsou nové podlahy dlažba, vestavěné skříně, plastová okna. V obývacím pokoji jsou udělány 

atypické úpravy, schody, kde obývací pokoj je položen na podstavci. Vstupy do všech 

místností jsou samostatné z předsíně. Dům je z části zateplen, jsou zde vyměněná plastová 

okna v obývacím pokoji a kuchyni, zasklená lodžie orientovaná na SV. Celkové měsíční 

náklady na bydlení včetně inkasa činí cca 4460 Kč (nájem 3820,-Kč, elektřina 390,-Kč, plyn 

250,-Kč). Byt je volný po dohodě s majitelem. K bytu náleží jedna sklepní kóje o rozměrech 

1,32 m2. Nový výtah a nová střecha by se měla provádět po odsouhlasení s nájemníky. V 

dosahu je veškerá občanská vybavenost školy, školka, zdravotnická zařízení, zastávky MHD, 

dětská hřiště a kompletní síť obchodů a služeb. V blízkém okolí je dostatek možností k 

procházkám nebo vyjížďkám na kole. 

        

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:2 000 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ provize pro RK 

Adresa:Teyschlova, Bystrc 

Datum vložení:09.12.2011 

Datum aktualizace:03.03.2012 

ID zakázky:220221 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 



Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:2 m
2
 

Parkovací stání:3x 

Rok rekonstrukce:2009 

Voda:Dálkový vodovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt 3+1 v OV o velikosti 76 m2. Dům o osmi patrech, po revitalizaci, 

nová plastová okna, původní jádro, lodžie, sklepní kóje. Orientace bytu je na východ a západ. 

Lékaři, obchody, tram + bus - vše snadno dostupné. Krásný výhled do zeleně, místo vhodné 

pro turistiku. Celkový stav bytu je dobrý. 

    

Starý Lískovec 2+kk 

Prodej, byt 2+kk, 46 m² 

Cena:1 950 000,- Kč (k jednání) 

 včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ provize 

Adresa:Dunajská, Starý Lískovec 

Datum vložení:18.02.2012 

Datum aktualizace:05.03.2012 

ID:1266102876 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:46 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 



Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+kk s lodžií, který se nachází ve 

3.patře domu s výtahem. Byt je zrekonstruovaný, jeho celková plocha je 46 m2 + lodžie 4,7 

m2. Dům prošel revitalizací, jsou zde plastová okna, zateplení a nová fasáda. Dispozice - 

pokoj s kuchyňským koutem 22 m, ložnice 10 m2, nová koupelna s vanou a se zástěnou, 

pračkou zn. Whirlpool, koupelna je společná s WC. Dále 2x šatna (jedna odvětrávaná), 

předsíň (do tvaru čtverce), lodžie, sklep. V bytě je nová kuchyňská linka včetně vestavěných 

spotřebičů značky Whirlpool (sklokeramická varná deska, trouba, digestoř, mikrovlnka, 

lednice zn. Bosch). Na podlahách v pokoji jsou zrenovované parkety, v pokoji s kuchyňským 

koutem dlažba a plovoucí podlahy, v předsíni a koupelně je dlažba. Parkování je u domu nebo 

na parkovišti. Byt bude volný v dubnu 2012. Výborná dostupnost do centra města, zastávka 

MHD v blízkosti domu (konečná tramvaje č. 8). 

    

Prodej, byt 2+kk, 50 m² 

Cena:1 495 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Labská, Starý Lískovec 

Datum vložení:28.02.2012 

ID zakázky:N01814 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:50 m
2
 

Plocha podlahová:50 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Datum nastěhování:01.04.2012 

Voda:Místní zdroj 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt 2+kk v osobním vlastnictví. Byt se nachází v Brně - Starém Lískovci 

na ulici Labská. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí (balkón cca 2,5 m nad zemí) Celková 



plocha bytu je 50,7 m2 včetně sklepa a lodžie. Vstupní dveře vedou do předsíně, ze které jsou 

vstupy do pokoje (10 m2) a obývacího pokoje s kuchyňským koutem (21 m2). Dále jsou zde 

vstupy do koupelny s vanou a na samostatné WC. V bytě se nachází komora a spíž. V kuchyni 

je novější kuchyňská linka. Jádro z části zděné a z části umakartové obložené kachličkami. Na 

domě právě probíhá revitalizace. Okna nová plastová, zateplení a fasáda, nové lodžie se 

zasklením, nové stupačky. K dispozici po dohodě. 

    

Prodej, byt 2+kk, 49 m² 

Cena:1 350 000,- Kč 

Adresa:Dunajská, Starý Lískovec 

Datum vložení:10.11.2011 

Datum aktualizace:22.02.2012 

ID zakázky:B14449LP 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:49 m
2
 

Plocha podlahová:49 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Popis: 

Slunný byt jižně orientovaný byt 2+kk v družstevním vlastnictví s možností převodu o 

celkové ploše 49m2 pokoje 20m2+11m2 + lodžie 4,7m2 nacházející se v šesté, nadzemním 

podlaží z osmi panelového domu v klidné části Starého Lískovce na ulici Dunajská v blízkosti 

zastávky Dunajská, cca 15 min MHD do centra Brna. Byt je po částečné rekonstrukci , 

podlahy linoleum, nová kuchyňská linka, jádro umakartové s WC, plastové okna, měřiče na 

topení. Dům projde revitalizací - zateplení, výtah, nová střecha. K bytu náleží sklepní kóje, 

komora, šatna. Dům se nachází v blízkosti veškerých služeb a obchodů. 

  

Prodej, byt 2+kk, 45 m² 



Cena:1 350 000,- Kč 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Adresa:Mikuláškovo náměstí, Starý Lískovec 

Datum vložení:12.03.2012 

Datum aktualizace:13.03.2012 

ID zakázky:10060029 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:45 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Kabelové rozvody 

Doprava:MHD 

Popis: 

Prodej pěkného DB 2+kk, Brno - Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo náměstí. Byt o CP 45m2 se 

nachází ve 2. patře panelového domu s výtahem. Byt je v udržovaném standardu s úložnými 

prostory, plastovými okny v ložnici a náleží k němu sklep a balkón s krásným výhledem. 

Jedná se o družstevní byt vyžadující platbu v hotosti. Nachází se v lokalitě s veškerou 

občanskou vybaveností a v bezprostřední blízkosti MHD. 

   

Prodej, byt 2+kk, 50 m² 

Cena:1 340 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK, bez právního servisu 

Adresa:U hřiště, Starý Lískovec 

Datum vložení:20.02.2012 

Datum aktualizace:05.03.2012 

ID zakázky:10130001 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:5.podlaží 



Plocha užitná:50 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Kabelové rozvody 

Doprava:MHD 

Popis: 

Prodej bytu 2+kk na ulici U Hřiště, Brno-Starý Lískovec, CP 48 m2. Dispozice: předsíň se 

vstupy do koupelny a na toaletu (jádro ve standardu) a do obývacího pokoje s kuchyňskou 

linkou. Odsud je vstup do menšího pokoje a na lodžii. Dům je po kompletní revitalizaci 

(zateplení, fasáda, nová lodžie, elektřina v mědi, stupačky, plastová okna). 

   

Prodej, byt 2+kk, 46 m² 

Cena:1 700 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:nejsme plátci DPH (s námi ušetříte) 

Adresa:Valašská, Starý Lískovec 

Datum vložení:17.08.2011 

Datum aktualizace:23.03.2012 

ID zakázky:B-1051 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:46 m
2
 

Plocha podlahová:46 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme převod práv k moderně zrekonstruovanému DB 2+kk na ulici Valašská 

ve Starém Lískovci. CP 46m2, nová lodžie 6m2, výtah, orientace na jih. V bytě je nová 

koupelna a WC, v obývacím pokoji plovoucí podlaha, nová kuchyňská linka s elektrickou 

troubou a sklo-keramickou deskou a vestavěnou mikrovlnou troubou, nové dveře a vestavěné 

skříně. V celém domě proběhla revitalizace - nová plastová okna, zateplená fastáda, nové 



rozvody elektřiny. Na bytě je 80.000 Kč úvěr na revitalizaci domu, splácí se z FO, 900 

Kč/měsíc. V bytě jsou měřáky na vodu a topení. 

    

 

Starý Lískovec 3+1 

Prodej, byt 3+1, 67 m² 

Cena:1 720 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Cena včetně právního servisu, k jednání 

Adresa:Starý Lískovec 

Datum vložení:Dnes 

ID zakázky:N1200586 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění: 3.podlaží 

Plocha užitná:67 m
2
 

Plocha podlahová:67 m
2
 

Lodžie:Ano 

Popis: 

Prodej bytu 3+1, OV, 67 m2, Brno-Starý Lískovec. Byt se nachází ve 3NP/8NP v panelovém 

domě s výtahem. Dům prošel celkovou revitalizací v roce 2010, nová plastová okna, 

zateplení, nový výtah. Společenství vlastníků nesplácí žádný úvěr z revitalizace. Byt je po 

rekonstrukci z roku 2010, jádro sádrokarton, plovoucí podlahy, nové dveře. V koupelně 

masážní sprchový kout. Wc oddělené. Pokoje 17,5 m2, 12 m2, 9,1 m2. Sklep 2 m2. Měsíční 

náklady na bydlení činí 3600 CZK včetně FO + el. energie a plyn. Lze financovat pouze s 

hotovostí. 

    

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Zlevněno:2 290 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK 

Původní cena:2 390 000,- Kč 

Adresa:Kyjevská, Starý Lískovec 

Datum vložení:16.09.2011 



Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:B14348LP 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Popis: 

Slunný byt 3+1 v osobním vlastnictví o celkové ploše 75m2, pokoje 18+12+12m2, 

nacházející se v osmém nadzemním podlaží z osmi panelového domu v klidné části Starého 

Lískovce na ulici Kyjevská, 10 min MHD do centra Brna. Byt je vhodný jako bydlení pro 

rodinu nebo jako investice na pronájem díky neprůchozím pokojům, blízkému Kampusu a 

nemocnici nebo jen pro klienty, kteří chtějí klidné bydlení s dobrou dostupností do centra. Byt 

je po kompletní rekonstrukci, nové zděné jádro, podlahy – kuchyň dlažba, chodba 

marmoleum, ložnice plovoucí podlahy, plastová okna, nové stupačky, topení ústřední s 

měřiči, částečně zasklená lodžie, možnost dozasklení. K bytu náleží dvě komory, šatna a 

sklep. Dům projde kompletní rekonstrukci, nová střecha, nový vchod, zateplení. Dům se 

nachází v blízkosti veškerých služeb a obchodů. Volný ihned. Bližší informace u realitního 

makléře. 

    

Prodej, byt 3+1, 65 m² 

Cena:1 690 000,- Kč 

Adresa:Vltavská, Starý Lískovec 

Datum vložení:02.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:131006 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 



Plocha užitná:65 m
2
 

Plocha podlahová:65 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Exklusivně nabízíme k prodeji byt v OV 3+1 s balkonem o celkové ploše 64,58m2 v 

lukrativní a vyhledávané lokalitě Starého Lískovce na ulici Vltavská. Celý dům prošel před 5 

lety zdařilou a kompletní rekonstrukcí: zateplení domu, rekonstrukce střechy, nové vstupní 

dveře, rekonstrukce suterénu, nová fasáda. Bytová jednotka se nachází ve zvýšeném 

1.NP/8NP a díky své poloze a vyvýšení není narušeno soukromí a bezpečnost bydlení, naopak 

byt nabízí jednoduchý a bezproblémový přístup i případně bezbariérové užívání. Byt má nová 

plastová okna krom jednoho, které je původní nicméně v dobrém stavu. Po výměně okna 

novým majitelem bude tato úprava proplacena SVJ. Dispozice: Neprůchozí kuchyně s 

vyměněnou kuchyňskou linkou, PVC 6,48m2, neprůchozí dětský pokoj 7,76m2, ložnice má 

dřevěné parkety 12,09m2, obývací pokoj s přístupem na balkon orientovaným na Jih, parkety: 

17,44m2, předsíň PVC 11,32m2, prostorný a slunný balkon 4,71m2. V bytě je dále 

samostatná spíž, stupačky,vodoměry zvlášť pro kuchyni a zvlášť pro koupelnu a WC, 

umakartové původní jádro, samostatná koupelna (2,59m2) a WC. K dispozici dále sklepní 

kóje a společné prostory. V okolí domu veškerá občanská vybavenost: škola, školka, lékař, 

supermarket, bezproblémové parkování před domem, v blízkosti zastávka tramvaje a 

autobusu, za domem volné prostranství pro sport a volný čas, dětské hřiště. Byt je ideální jak 

pro investici, tak klidnému bydlení. Lze financovat hypotečním úvěrem, který Vám rádi 

zdarma vyřídíme. Pro dotazy a prohlídku kontaktujte níže uvedeného makléře 

    

Prodej, byt 3+1, 72 m² 

Cena:1 850 000,- Kč 

Adresa:ulice Kosmonautů, Starý Lískovec 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:RENC - 8828 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:8 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 



Popis: 

Exkluzivně nabízíme převod DB 3+1 Starý Lískovec - ul. Kosmonautů. Jde o byt s lodžií ve 

3.p./7 revitalizovaného panelového domu s výtahem. Celková plocha bytu je 72 m2. Byt je po 

vkusných úpravách - renovovaná kuchyňská linka, renovovaná koupelna, plastová okna v 

celém bytě, polozasklená lodžie. Z předsíně vstup do kuchyně, pokoje a obývacího pokoje, z 

obývacího pokoje vstup do ložnice. Na lodžii se vchází z obýv. pokoje. Měsíční náklady cca 

5.000,- Kč včetně inkasa (z toho FO 2.500,- Kč). K bytu náleží sklepní kóje. Uvolnění bytu 

dohodou. V okolí veškerá občanská vybavenost. Dobrá dostupnost MHD do centra. 

Příslušenství: lodžie, sklepní kóje, koupelna s vanou, WC zvlášť, Zařízení: kuchyňská linka, 

Tech. vybavení: výtah, kočárkárna, Inženýrské sítě: elektrická energie 220 V, vodovod, plyn, 

kanalizace, kabelová TV, internet, Pozn. k ceně: + provize RK 

    

Prodej, byt 3+1, 72 m² 

Cena:2 200 000,- Kč 

Poznámka k ceně:provize a právní servis 40000 Kč 

Adresa:Irkutská, Starý Lískovec 

Datum vložení:14.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:11050 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Poloha domu:V bloku 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:70 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Sklep:Ano 

Datum zahájení prodeje:13.03.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Popis: 



Nabízíme k prodeji byt 3+1 v OV v Brně, Starý Lískovec na ulici Irkutská. Jedná se o velice 

hezký byt po zdařilé rekonstrukci. Byt se nachází v 8.NP/8 (7 patro) v revitalizovaném domě. 

K bytu patří hezká lodžie a sklep. V rámci revitalizace proběhlo zateplení, nová fasáda, 

lodžie, plastová okna, měřiče tepla, stupačky, vchodové dveře, výtah a střecha. Byt je po 

kompletní rekonstrukci se zděným jádrem. Velice vkusně je upravená síň, kde je umístěna 

prostorná a praktická šatna. Kouplena je taktéž po rekonstrukci, velice hezká. WC je 

samostatné. V pokojích jsou plovoucí podlahy, v síni, v koupleně a WC je dlažba. Pokoje 

mají výměru 20 m2, 12 m2, 12 m2, kuchyň 8 m2. V okolí výborná občanská vybavenost. 

     

Prodej, byt 3+1, 70 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Starý Lískovec 

Datum vložení:15.03.2012 

Datum aktualizace:21.03.2012 

ID zakázky:N01604 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Plocha podlahová:70 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:21.03.2012 

Popis: 

Nabízíme prodej bytu v OV 3 + 1, 4/7 NP, revitalizovaný dům, nové vchody, schránky, výtah, 

zateplení. Byt má dva neprůchozí a jeden průchozí pokoj s balkonem a s výhledem do staré 

zástavby. Kuchyňská linka je nová, ve stejném designu jsou dvířka ke dvěma úložným 

prostorám na chodbě. Bytové jádro je původní, pěkné, obložené. Koupelna s vanou, toaleta 

samostatná. Jedná se o pěkný, světlý, tichý byt s dobrou dostupností na MHD. Zastávka je do 

dvou minut chůze. Celkové měsíční náklady jsou 4.500,- Kč.Pro více informací volejte 

makléře. 

    



Prodej, byt 3+1, 67 m² 

Cena:2 050 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK, včetně poplatků, včetně právního servisu 

Adresa:Dunajská, Starý Lískovec 

Datum vložení:07.02.2012 

Datum aktualizace:13.03.2012 

ID zakázky:10100009 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:67 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody 

Doprava:Dálnice, MHD 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt 3+1 v OV o CP 67 m2, Brno-Starý Lískovec, ul. Dunajská. Byt je po 

částečné rekonstrukci a nachází se v 3p/8 panelové budovy s výtahem po celkové 

revitalizaci(zateplení, výtah, rozvody, střecha). Byt disponuje novou kuchyňská linkou, 

plovoucími podlahami, plastovými okny. K bytu náleží sklep a lodžie. V bezprostřední 

blízkosti MHD a s veškerou občanskou vybaveností. Více info v RK. 

   

Prodej, byt 3+1, 68 m² 

Cena:1 990 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Labská, Starý Lískovec 

Datum vložení:15.02.2012 

Datum aktualizace:14.03.2012 

ID:2650878556 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 



Plocha užitná:68 m
2
 

Balkón:Ano 

Datum nastěhování:01.04.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Doprava:MHD, Autobus 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt OV 3+1 na ulici Labská v Brně. Byt prošel v roce 2010 kompletní 

rekonstrukcí a v průběhu roku 2011 proběhla revitalizace celého domu. Byt se nachazí v 

1.np/8 a má plochu 68m2. Bytová jednotka je orientována do vnitrobloku a okna i balkon jsou 

v úrovni 1.patra. Uvolnění duben 2012. Jedná se o slunný byt v klidné lokalitě, který má 

zděné jádro, obložkové dveře a je celkově nadstandardní. 

    

 

Bohunice 2+kk 

Prodej, byt 2+kk, 43 m² 

Cena:1 400 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK 

Adresa:Spodní, Bohunice 

Datum vložení:02.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:71014 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Poloha domu:V bloku 

Vlastnictví:Družstevní (Převod do OV) 

Umístění objektu:Sídliště 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:11 

Podlaží umístění:10.podlaží 

Plocha užitná:43 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 



Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:400V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ano 

Nabízíme převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu na ulici Spodní, městská 

část Brno-Bohunice. Jedná se o standardní panelový byt dispoziční velikosti 2+kk o celkové 

výměře 43,1 m², umístěný v 9. patře bytového domu. Dispozice - obývací pokoj s 

kuchyňským koutem 20 m², ložnice 12 m² - koupelna 3,1 m², samostatné WC 1,1 m², předsíň 

+ chodba 6,8 m², spíž 0,2 m² a sklep 1,4 m². Bytová jednotka se nabízí včetně veškerého 

zařízení a vybavení, není podmínkou. Pokoje mají samostatné vstupy a jsou orientovány na 

východ, koupelna i WC samostatně. Právě probíhá revitalizace domu, v letošním roce se bude 

zateplovat fasáda domu (plastová okna, střecha a stoupací vedení vyměněno v minulosti). 

Podíl úvěru na zateplení činí 25 273 Kč a bude se postupně splácet v nájmu do roku 2019. 

Anuita splacena, možný převod do osobního vlastnictví, nutno uhradit výše uvedený úvěr. 

Měsíční náklady - nájem 3 416 Kč + elektřina 1 000 Kč. Velké parkoviště před domem, ihned 

k nastěhování. 

 

Prodej, byt 2+kk, 46 m² 

Cena:1 420 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Ukrajinská, Bohunice 

Datum vložení:03.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:OKBB20014 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:46 m
2
 

Plocha podlahová:46 m
2
 

Balkón:Ano 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k prodeji DB/OV o velikosti 2+kk, Brno, Bohunice, ulice Ukrajinská, panel, 4.p/8, 

výtah, celková plocha 46m2. Dispozice: obývací pokoj s kuchyňským koutem 22m2, ložnice 

10m2, koupelna s WC 4,75m2. K bytu náleží velká lodžie 6,15m2 a sklep 2,8m2. Jedná se o 

udržovaný, standardní byt. Na podlaze parkety a linoleum, umakartové jádro, původní 



kuchyňská linka, sklokeramická varná deska. Možnost převodu do OV, anuita bytu již 

splacena. Uvolnění bytu dohodou. Druh objektu: panelová Stav objektu: velmi dobrý Celková 

plocha: 46m2 Patro: 4 Počet pater: 8 

   

Slunný byt 2+kk v družstevním vlastnictví s možným převodem do osobního vlastnictví, o 

celkové ploše 45m2 + pokoj 24m2+12m2 + 4,7m2 balkón nacházející se v pátém nadzemním 

podlaží z osmi panelového domu v klidné části Bohunic na ulici Ukrajinská cca 15 min MHD 

do centra Brna. Byt je vhodný jako startovní bydlení nebo jako investice na pronájem díky 

blízké Nemocnici a Kampusu. Byt je ve standardu, parkety, nové stupačky, topení ústřední s 

měřiči. K bytu náleží dvě komory a sklep. Dům prochází kompletní rekonstrukci - nová 

střecha, nový vchod, zateplení, lodžie. Dům se nachází v blízkosti veškerých služeb a 

obchodů. 

Prodej, byt 2+kk, 43 m² 

Cena:1 450 000,- Kč 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Adresa:Spodní, Bohunice 

Datum vložení:13.12.2011 

Datum aktualizace:12.04.2012 

ID zakázky:PH0001BY 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:43 m
2
 

Plocha podlahová:43 m
2
 

Sklep:3 m
2
 

Topení:Ústřední plynové 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme exkluzivně k převodu DB v Bohunicích na ulict Spodní.Byt prošel velmi zdařilou 

rekonstrukcí-plast.okna,stupačky,nová kuch.linka -sporák se sklokeramickou 

deskou,omyvatelné nátěry,nová dlažba a obklady,bezpečnostní dveře.Převod do OV možný 

do 1 roku. 



   

Prodej, byt 2+kk, 45 m² 

Cena:1 490 000,- Kč 

Adresa:Uzbecká, Bohunice 

Datum vložení:28.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:45752924 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:45 m
2
 

Plocha podlahová:45 m
2
 

Popis: 

Okres Brno-město, ul. Uzbecká, prodej bytu 2+kk OV o výměře 45 m2, ve 2. NP 

zrevitalizovaného panelového domu. Nemovitost umístěna v klidné části Bohunic s dobrou 

dopravní dostupností. V bytě se nachází obývací pokoj s kuchyní, ložnice, spíž, šatna, 

koupelna a WC zvlášť. Prostorná lodžie orientovaná do zeleně. Plastová okna, nové el. 

rozvody, stupačky. V blízkosti multifunkční centrum s úřady, bankou, poštou, restaurací a 

marketem Albert. 

   

Prodej, byt 2+kk, 43 m² 

Cena:1 400 000,- Kč 

Adresa:Spodní, Bohunice 

Datum vložení:12.04.2012 

ID:1890849372 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:9.podlaží 

Plocha užitná:43 m
2
 

Telekomunikace:Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 



Zařízeno:Ano 

Popis: 

DB 2+kk ul. Spodní, Bohunice-Brno. Panel, zděné jádro, koupelna s vanou, WC zvlášť, bez 

balkonu, se sklepem. 9.patro/11.p., 2x výtah, orientace na východ, výhled. CP 43 m2, pokoj s 

kuchyňským koutem 20 m2, pokoj 12 m2, koupelna 3 m2, WC 1 m2, předsíň 7 m2. Byt je 

původní, standard, v dobrém stavu. Plastová okna, lino, obklady, kuchyňská linka. Byt je 

vybaven - lednička, pračka, koberce, lustry, sedací souprava, lůžko s úložným prostorem, 

skříň, vestavené skříně, 2x televizor. Byt je volný ihned. Dům je v dobrém stavu, zateplení 

plánováno na jaro 2012.Měs.poplatky 3716 Kč + elektřina Anuita splacena. Převod do OV 

možný. 

   

Prodej, byt 2+kk, 45 m² 

Cena:1 450 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Měsíční náklady 3.835,- Kč (z toho FO 1.300,- Kč) + inkaso. Cena nezah 

Adresa:Spodní, Bohunice 

Datum vložení:23.01.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:RENC - 8646 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:12 

Podlaží umístění:9.podlaží 

Plocha užitná:45 m
2
 

Plocha podlahová:45 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Výhradně nabízíme převod DB 2+kk Bohunice - Spodní. Jde o byt v 8.p./12 panelového 

domu se dvěma výtahy. Celková plocha bytu je 45 m2. V bytě zděné jádro, plastová okna. 

Dům je po částečné revitalizaci - nové výtahy, fasáda + zateplení, stoupačky. Koupelna s 

vanou, WC zvlášť. K bytu náleží sklepní kóje. K dispozici také uzamykatelný prostor na 

patře, přístupný pro majitele bytů tohoto patra. Uvolnění dohodou. Příslušenství: sklepní kóje, 

koupelna s vanou, WC zvlášť, Zařízení: kuchyňská linka, Tech. vybavení: výtah, kočárkárna, 

Inženýrské sítě: elektrická energie 220 V, vodovod, kanalizace, kabelová TV, internet, 

  



Prodej, byt 2+kk, 44 m² 

Zlevněno:1 600 000,- Kč 

Původní cena:1 680 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Rolnická, Bohunice 

Datum vložení:02.01.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:16393 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:44 m
2
 

Plocha podlahová:44 m
2
 

Popis: 

Videoprohlídka nemovitosti na stránkách RK. Prodej panelového bytu 2+kk v OV o CP 44,2 

m2 v 8. NP/12 na ulici Rolnické. Dům má nová plastová okna, byla provedena výměna 

stoupacího vedení, připravuje se rekonstrukce balkonů a zateplení. Byt je před třemi lety 

rekonstruován. Z předsíně, je vstup do obývacího pokoje s kuchyňským koutem (20m2). 

Kuchyňská linka je nová s digestoří, el. sporákem se sklokeramickou deskou. Na podlahách 

obytných místností jsou položeny plovoucí podlahy, v předsíni, na WC a v koupelně je šedá 

dlažba. Koupelna a samostatné WC je zděné, obložené šedým obkladem s novým nábytkem 

zhotoveným na míru. V koupelně je plastová vana, umyvadlo, otopný žebřík a možnost 

umístění pračky.Ložnice má 12 m2. Vstupní dveře jsou polstrované s bezpečnostním 

zámkem. Měsíční náklady na bydlení činí 1977,- Kč (FO 358 Kč, zálohy na vodné a stočné 

630 Kč, teplo 580 Kč, poplatek správci, pojištění domu, úklid, el. spol. částí) + el. energie. 

   

Prodej, byt 2+kk, 48 m² 

Cena:1 700 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Nejsme plátci DPH 

Adresa:Ukrajinská, Bohunice 

Datum vložení:14.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:3063 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:4.podlaží 



Plocha užitná:48 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Sklep:3 m
2
 

Popis: 

Nabízíme prodej velmi pěkného bytu po kompletní rekonstrukci o velikosti 2 + kk v OV v 

Brně Bohunicích, na ulici Ukrajinská. Jedná se o panelový byt s balkonem, který se nachází v 

3/7 p. s výtahem. Celková plocha bytu činí 48 m2, pokoj s kuchyňským koutem 22 m2, 

ložnice 10 m2, prostorná předsíň, komora, šatna, koupelna se sprchovým koutem, WC zvlášť. 

K bytu náleží také balkon 5m2 a sklep. V bytě proběhla kompletní rekonstrukce. Je zde 

vybudovaná nová zděná koupelna se sprchovým koutem, nová sanita, nové dlažby a obklady. 

V kuchyni se nachází nová kuchyňská linka na míru včetně spotřebičů. Na podlahách dlažby a 

parkety, v předsíni plovoucí podlaha. V bytě jsou také nová plastová okna a žaluzie. Jsou zde 

nízké náklady na bydlení – 2344,- Kč + inkaso. V okolí domu je veškerá občanská 

vybavenost, škola, školka, lékař, pošta, obchody a výborné spojení do centra Brna. Možnost 

čerpání hypotečního úvěru. Uvolnění bytu ihned. 

    

 

Bohunice 3+1 

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:1 890 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:N/RSB/10020/12 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Prodej bytu o velikosti 3+1 na ulici Moldavská v Brně v k.ú. Bohunice. Byt v osobním 

vlastnictví, s neprůchozími pokoji, je v běžném užívaném stavu bez modernizace. Součástí 

bytu je vstupní hala, pokoj s východem na lodžii, dva pokoje, kuchyň, spíž, šatna, oddělená 

koupelna a WC a sklepní box. Byt je situován v osmipodlažním zatepleném panelovém domě 

s výtahem, ve velmi klidné části, u dětského hřiště, poblíž zastávky MHD, nákupních 

příležitostí, základní školy, nedaleko nákupního centra Kaufland, Fakultní nemocnice Brno a 

Univerzitního kampusu Bohunice. Byt bude volný ihned po vlastním prodeji (po dořešení 

probíhajícího dědického řízení). Zajímavé cenově dostupné rodinné bydlení v lokalitě 15 



minut jízdy z centra Brna. Dispozice: Velikost: 3+1; celková výměra bytu: 75,1 m2; výměra 

pokojů: 17,4 m2, 11,9 m2 a 11,9 m2; kuchyň: 8,5 m2; konstrukce: panelová; vlastnictví: 

osobní; podlaží: 5/8; hala 11,5 m2, spíž, šatna, lodžie 5,8 m2, sklepní box; podlahy: PVC, 

parkety; samostatná měřidla: ano; orientace: S, J; náklady na byt: 3.258 Kč/měsíc + el.+ plyn; 

nastěhování: dohodou; Vybavení: starší kuchyňská linka se spotřebiči (sporák, dřez, baterie, 

digestoř), nová plastová okna, žaluzie, zařízení koupelny (umakartové jádro, vana, umyvadlo, 

připojení pro pračku) a WC, měření včetně topení, možnost telefonu, možnost kabelové 

televize a internetu, komora, šatna, lodžie, sklepní box. Poznåmka k ceně: + provize RK 

   

Prodej, byt 3+1, 71 m² 

Cena:2 090 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Spodní, Bohunice 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:B14718LP 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:11.podlaží 

Plocha užitná:71 m
2
 

Plocha podlahová:71 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Popis: 

Slunný byt 3+1 v osobním vlastnictví o celkové ploše 71m2: pokoje 20+12+12m2 + 4,7m2 

balkón nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaží z dvanácti panelového domu v klidné 

části Starého Bohunic na ulici Spodní cca 15 min MHD do centra Brna. Byt je v dobrém stavu 

po částečné rekonstrukci, nová kuchyňská linka ve výborném stavu, jádro zděné, topení 

ústřední s měřiči. K bytu náleží sklep a společný prostor na patře na kola či kočárky. Dům 

projde v nejbližších třech letech kompletní rekonstrukcí, nová střecha, nový vchod, zateplení, 

balkóny. Dům se nachází v blízkosti veškerých služeb a obchodů. 

    

Prodej, byt 3+1, 66 m² 

Cena:2 250 000,- Kč 

Poznámka k ceně:provize = 50tis. Kč 



Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:03.09.2011 

Datum aktualizace:24.03.2012 

ID zakázky:217 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:66 m
2
 

Plocha podlahová:66 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Datum zahájení prodeje:05.12.2011 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Lokální plynové 

Plyn:Individuální 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

V Brně-Bohunicích na ulici Moldavská nabízíme k prodeji byt 3+1 v OV po rekonstrukci 

(koupelna, WC, podlahová krytina, komora, nové malby, obloukové zárubně, nové vchodové 

dveře). Podlahy: plovoucí, dlažba, parkety. Užitná plocha bytu je cca 66m2 (z toho 6m2 

lodžie). Výměry jednotlivých pokojů: obývák 17,5m2, pokoj 7,8m2, ložnice 10,8m2, kuchyň 

6,5m2, WC 1m2, koupelna 3,4m2, komora: 1,4m2. Bytový dům je zateplen, plastová okna, 

nový výtah, nové rozvody vody, bezproblémové parkování přímo před domem. Orientace 

místností- jih a východ. Dispozice bytu: chodba, samostatné vstupy do všech místností, 

koupelna a WC samostatně. V místě: škola, školka, nákupní centrum, MHD, restaurace. Jedná 

se o dům ve slepé ulici, kde není provoz aut. Dostupnost D1, D2 a centrum města 5min a 

10min. K bytu náleží komora, velká lodžie a sklepní kóje.V kuchyni zůstává myčka na 

nádobí. Byt je možné po dohodě ponechat kompletně zařízený za rozumnou cenu. 

    

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:2 100 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize pro RK 3% 

Adresa:Moldavská, Bohunice 



Datum vložení:06.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:11023 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Lodžie:6 m
2
 

Sklep:Ano 

Datum zahájení prodeje:06.03.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Lokální plynové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme zprostředkování prodeje bytu 3+1 v OV ve vyhledávané lokalitě Brno-Bohunice, 

ulice Moldavská. Byt o celkové ploše 76m2 je situovaný ve 2.p./7p. panelového domu s 

výtahem po revitalizaci. Jedná se o pěkný, udržovaný byt po zdařilé rekonstukci - zděné jádro, 

nová plastová okna, v pokojích a na chodbě jsou parkety, v kuchyni je plovoucí podlaha, v 

koupelně v komorách a v šatně je dlažba. Byt je dispozičně řešen takto: Z předsíně se 

dostaneme do všech místností. Pokoje jsou neprůchozí. Koupelna s vanou je společná s WC. 

Rozměry pokojů: 17, 5 m2, 12 m2, 8 m2. K bytu patří lodžie - 6 m2, V kuchyni je zánovní 

KL s plynovým sporákem a vestavěnými spotřebiči. V bytě je dostatek úložného prostoru: 

šatna, komora, technická komora s pračkou. Parkování je u domu bezproblémové. V 

bezprostřední blízkosti bytu je veškerá občanská vybavenost (obchody, škola, školka, hřiště). 

Zastávka MHD je vzdálena asi cca 3 minuty. Zveřejněná fotografie je pouze zástupná. Fotky 

pošleme na vyžádání. 

  

Prodej, byt 3+1, 77 m² 

Cena:2 150 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Arménská, Bohunice 



Datum vložení:20.02.2012 

Datum aktualizace:23.03.2012 

ID zakázky:N/RSB/9888/12 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:77 m
2
 

Plocha podlahová:77 m
2
 

Popis: 

Prodej bytu o velikosti 3+1 na ulici Arménská v Brně v k.ú. Bohunice. Byt v osobním 

vlastnictví je ve výborném stavu (modernizace - rekonstrukce cca 2004). Součástí bytu je 

vstupní hala, obývací pokoj s východem na lodžiii s výhledem na okolí, dva pokoje, kuchyň s 

jídelnou, oddělená koupelna a WC a sklepní box. Byt je situovaný v osmipodlažním 

panelovém domě s výtahem, poblíž základní školy, jeslí, SŠ zahradnické, zastávky MHD a 

nákupních příležitostí. Byt bude volný koncem července 2012. Velmi pěkné moderní rodinné 

bydlení v jižní části Brna s možností dokoupení garáže v OV (295.000 Kč) cca 300 m od 

bytu. Dispozice: Velikost: 3+1; celková výměra bytu: 77,9 m2 vč. lodžie; výměra pokojů: 

17,6 m2, 12,0 m2 a 12,0 m2; kuchyň: 8,6 m2; konstrukce: panelová; vlastnictví: osobní; 

podlaží: 4/8; koupelna 3,2 m2, lodžie 6,1 m2, sklepní box 1,2 m2; podlahy: koberec, dřevo, 

dlažba; samostatná měřidla: ano; orientace: S, V; náklady na byt: 4.345 Kč/měsíc + el. + plyn; 

nastěhování: 30.7.2012; Vybavení: kuchyňská linka se spotřebiči (varná deska - plyn, trouba - 

elektrická, dřez, baterie, digestoř, myčka, spíž), zařízení koupelny (zděné jádro, vana, sprcha, 

umyvadlo, skříňky, zrcadlo, prací centrum - připojení na pračku a sušičku) a WC (závěsné 

WC), plastová okna, žaluzie, vestavěné skříně, obložkové zárubně + dveře (1x posuvné), 

bezpečnostní vstupní dveře, možnost kabelové televize a internetu (UPC, NETBOX), lodžie, 

sklep. Poznåmka k ceně: + provize RK 

    

Prodej, byt 3+1, 67 m² 

Cena:2 100 000,- Kč 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:Nabízíme k prodeji DB 3+1 na ul.Arménská, Brno Bohunice 

Adresa:Arménská, Bohunice 

Datum vložení:15.03.2012 

Datum aktualizace:22.03.2012 

ID zakázky:53094 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 



Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:67 m
2
 

Plocha podlahová:67 m
2
 

Balkón:6 m
2
 

Sklep:1 m
2
 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:Silnice, MHD 

Bezbariérový přístup:Ano 

Popis: 

Nabízíme Vám k prodeji byt 3+1 na ulici Arménská v Brně Bohunicích. Celková plocha bytu 

je 67 m2. Nachází se v přízemí 7. patového panelového domu s výtahem. Byt je po kompletní 

rekonstrukci, nové zděné jádro, koupelna s WC, nové elektrické rozvody, podlahové vytápění, 

posuvné dveře do pouzdra mezi předsíní a vstupním prostorem. Na podlahách dlažba, 

plovoucí podlahy, parkety. Nová kuchyňská linka se spotřebiči. Dům prochází revitalizací, 

nová plastová okna,stupačky, vchodové dveře, výtah.K bytu náleží prostorný balkon 6 m2, 

sklepní koje. Zaveden internet, kabelová TV. Nízké měsíční náklady. Bezproblémové 

parkování pře domem. Právě probíhá změna na OV. 

    

Prodej, byt 3+1, 77 m² 

Cena:1 990 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize 5%RK - nejsme plátci DPH 

Adresa:Švermova, Bohunice 

Datum vložení:29.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:2589467228 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:77 m
2
 

Balkón:4 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Doprava:Silnice, MHD, Autobus 

Popis: 



Nabízíme exkluzivně k prodeji byt v OV 3+1 ve Starém Lískovci, ul. Švermova. Panelový 

dům, 4 patro s výtahem, byt klasika standart udržovaný, umakartové jádro, samostatné vstupy 

do pokojů, 2 komory, orientace bytu východ, západ. Celková plocha bytu činí 77m2, pokoje: 

20,15,12, kuchyň: 6.5m2, předsíň 10.5m2, lodžie 4.7m2, v bytě jsou nová plastová okna, 

nový balkon. Měsíční náklady činí 4.614,-Kč + inkaso. Topení ústřední dálkové, měřiče, nové 

stupačky v mědi - měřiče vody. Byt je volný po dohodě, lze čerpat hypotéční úvěr. Výborná 

dostupnost na tramvaj, BUS. 

   

Prodej, byt 3+1, 72 m² 

Cena:2 200 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Bohunice 

Datum vložení:16.02.2012 

Datum aktualizace:06.03.2012 

ID zakázky:20A062 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:01.01.2012 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme k prodeji pěkný byt 3+1 ve čtvrtém patře panelového domu. Dům po kompletní 

rekonstrukci se nachází v okrajové části Brno- Bohunice. Byt o celkové ploše 72 m2 nabízí 

pěkné a klidné bydlení s veškerou občanskou vybaveností a s dobrou dostupností do centra 

města. K bytu náleží prostorná zasklená lodžie a sklep. Byt je po částečné rekonstrukci: pl. 

okna, nové designové radiátory, zděné jádro, nová koupelna, nová podlaha v obývacím pokoji 

a v chodbě v ostatní pokojích je podlaha původní stejně jako kuchyňská linka. Měsíční 

náklady na bydlení jsou okolo 5 000. Požadovaná cena je 2 200 000. Byt je volný od 1. ledna 

2012. Moc pěkný byt nutno vidět 

    



Nový Lískovec 2+kk 

Prodej, byt 2+kk, 49 m² 

Cena:1 640 000,- Kč (k jednání) 

Poznámka k ceně:k jednání 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 

Datum vložení:17.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:LHBT1756:1280231 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:11 

Podlaží umístění:9.podlaží 

Plocha užitná:49 m
2
 

Plocha podlahová:49 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Ve výhradním zastoupení majitele si Vám dovolujeme nabídnout převod členských práv a 

povinností zrekonstruovaného bytu 2+kk v lokalitě Brno Nový Lískovec, ulice Oblá. CP činí 

49 m2. Byt se nachází v 9. patře jedenáctipatrového panelového domu s výtahem. Dům je po 

revitalizaci (zateplení, fasáda, plastová okna, stoupací vedení v plastu, nové vstupní dveře. 

Byt je po rekonstrukci (zděné jádro, plovoucí podlahy, keramická dlažba). Výměry 

jednotlivých místností: obývací pokoj s kuchyňským koutem 24,3 m2, ložnice 12 m2, předsíň 

6,7 m2, koupelna 3,1 m2, toaleta 1,1 m2, sklep 1,4 m2. Jedná se o velmi pěkný, udržovaný 

byt. Vhodné jako startovací bydlení, případně jako investice za účelem pronájmu. Byt lze 

převést do osobního vlastnictví. Více informací o této nemovitosti Vám rádi poskytneme v 

realitní kanceláři. 

   

Prodej, byt 2+kk, 56 m² 

Cena:1 600 000,- Kč 

Adresa:Slunečná, Nový Lískovec 

Datum vložení:23.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:197-N00288 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:13 

Podlaží umístění:8.podlaží 



Plocha užitná:56 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Sklep:6 m
2
 

Výška stropu:280.0 m 

Rok kolaudace:1996 

Rok rekonstrukce:2011 

Bezbariérový přístup:Ano 

Popis: 

Převod práv k družstevnímu bytu v Brně Novém Lískovci, ulice Slunečná. Byt je v 7. 

poschodí 12ti poschoďového domu s výhledem do parku. Dům byl postaven v r. 1996 a 

kompletně revitalizován v letech 2010 a 2011. V domě jsou 2 nové moderní výtahy. Pokoje 

měří po 20m2, předsíň a příslušenství celkem 16m2. Jádro zděné, v koupelně bidet. Podlahy 

dlažba (předsíň, KK, a příslušenství) a plovoucí podlahy. Zastávka MHD 150 m, velké 

parkoviště před domem. V místě je veškerá občanská vybavenost. 

  

Prodej, byt 2+kk, 50 m² 

Cena:1 550 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+provize RK(nejsme plátci DPH) 

Adresa:Svážná, Nový Lískovec 

Datum vložení:12.04.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:BT4776:1268294 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:50 m
2
 

Plocha podlahová:50 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme převod členských práv k družstevnímu bytu 2+kk na ul.Svážná v Novém 

Lískovci.Dům je před revitalizací. Samotný byt je po rekonstrukci-plastová okna,plovoucí 

podlahy,kuchyňská linka,pěkný,udržovaný,čistý. CP bytu je 50 m2,k bytu patří sklepní 

koje,nemá balkon. V blízkosti veškeré nákupy,Campus,nemocnice,škola,školka. Více info 

kdykoliv v naší RK. 



   

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:1 690 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+provize RK 

Adresa:Kamínky, Nový Lískovec 

Datum vložení:03.05.2012 

ID zakázky:N0206 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Balkón:4 m
2
 

Popis: 

Nabízíme převod družstevního bytu o velikosti 2+1 Brno- Nový Lískovec, ulice Kamínky. 

Byt je umístěný ve 2.NP/4 panelového domu. Plocha bytu je 55 m2, rozměry pokojů 15,9+ 

14,6m2 + kuch.11,3m2. V bytě je zrenovované umakartové jádro, koupelna s vanou, WC 

samostatné, prostorná kuchyně s novou kuchyňskou linkou, spíž, komora(šatna). Okna jsou 

plastová. K bytu náleží zvětšený balkon s pěkným výhledem a sklepní kóje. Velmi dobře 

řešený byt s velkou šatnou na pěkném místě. Klidná, slepá ulice. Anuita splacena. Celý dům 

je po revitalizaci. Uvolnění dle dohody. 

    

Prodej, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:1 380 000,- Kč 

Poznámka k ceně:cena k jednání 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 

Datum vložení:07.06.2011 

Datum aktualizace:01.05.2012 

ID:827549020 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 



Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Popis: 

Okres Brno - město, Nový Lískovec. Nabízíme exklusivně k prodeji DB 2+kk na ulici Oblá. 

Byt se nachází ve 2. patře panelového domu s výtahem. Celk. výměra bytu je 47 m2. Zděné 

jádro, okna v plastu. V bytě je zděné jádro, koupelna s vanou. V bytě jsou vyměněna okna za 

plastová. Podlahy koberce, chodba PVC, koupelna a WC lino. Dispozice bytu: kuchyně 

spojená s obývacím pokojem 24,3 m2, pokoj 12 m2, předsíň 6,7 m2, koupelna 3,1 m2, WC 

1,1 m2. K bytu náleží i sklep 1,8 m2. K dispozici je společná lodžie v mezipatře. Převod do 

OV je možný, anuita 45000,- Kč. Veškerá občanská vybavenost. 

  

Prodej, byt 2+kk, 53 m² 

Cena:1 640 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Slunečná, Nový Lískovec 

Datum vložení:07.11.2011 

Datum aktualizace:27.04.2012 

ID zakázky:11043057 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Centrum obce 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:12 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:53 m
2
 

Plocha podlahová:53 m
2
 

Popis: 

Možnost virtuální prohlídky této nemovitosti na našich stránkách. Nabízíme prodej bytu v 

osobním vlastnictví o velikosti 2+kk v lokalitě Brno – Nový Lískovec na ulici Slunečná. Byt 

bez balkonu se nachází ve 3.p./12 revitalizovaného, panelového domu. Byt je velice hezký, 

slunný s příjemným dispozičním řešením. Jádro bytu je zděné, koupelna s vanou a 

umyvadlem, WC zvlášť. Pokoj s kuch. koutem je vybaven kuchyňskou linkou se sporákem. 

Na podlahách PVC. Okna plastová se žaluziemi a sítěmi proti hmyzu. Dům prošel kompletní 

revitalizací. Nová plastová okna, zateplení nové vstupní dveře, nové stupačky, schránky. 

Celková plocha bytu činí 53,43m2, jednotlivé místnosti pak mají plochu - pokoj s kuch. 



koutem 19,22m2, pokoj19,93m2, prostorná předsíň 10,32m2, koupelna 3,09, WC 1,11m2. 

Měsíční náklady činí 2747,-Kč + inkaso (elektřina, televize internet) Uvolnění bytu dohodou. 

 

Prodej, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:1 490 000,- Kč 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 

Datum vložení:28.02.2012 

Datum aktualizace:25.04.2012 

ID zakázky:B14726LP 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Popis: 

Východně orientovaný byt 2+kk v družstevním vlastnictví o celkové ploše 47m2 pokoje 

24+12m2 nacházející se ve druhém nadzemním podlaží z dvanácti panelového domu v klidné 

části Nového Lískovce na ulici Oblá. Byt je vhodný jako startovní bydlení, ale i jako 

investice, díky nově zbudovanému Campusu, který poskytuje dostatek nájemníků a také díky 

dobré dostupnosti do centra ze zastávky Oblá 20 min MHD. Byt je ve výborném stavu po 

částečné rekonstrukci, plastová okna, nové stupačky, topení ústřední plynové, vestavěné 

skříně, které nabízí dostatek úložného prostoru. K bytu náleží sklep. Dům projde kompletní 

rekonstrukci, nová střecha, nový vchod, zateplení. Dům se nachází v blízkosti veškerých 

služeb a obchodů. Celkové náklady cca 4000 + energie. Možnost hypotečního úvěru 

    

Byt v osobním jednání 2+kk Nový Lískovec, ul. Oblá 

Oblá, 63400, Brno-Nový Lískovec, Brno 

 

Cena: 1 550 000 Kč 



za nemovitost 

Poznámka k ceně: k jednání + 

provize RK 

Číslo zakázky: REALITYMIX-

SRT-101772 

Dispozice bytu: 2+kk 

Podlaží v domě: 2 

Počet podlaží v domě: 12 

Celková podlahová plocha: 45 m
2
 

Druh objektu: panelová 

Stav objektu: velmi dobrý 

Vlastnictví: osobní 

Vloženo: 10.01.2012 

Upraveno: 10.02.2012 

 

Byt v osobním jednání 2+kk Nový Lískovec, ul. Oblá, 2.p., výtah. Zděné koupelnové jádro, 

koupena s vanou, toaleta samostatná. Nová okna, fasáda domu, výtah a pošt. schránky. V bytě 

internet, v domě kabelová TV. Měsíční náklady za bydlení vč. inkasa činí cca 3.500,-Kč. 

Zařízení bytu zůstává. V případě nezájmu o zařízení se cena nemění ,  

V případě zájmu o financování této nemovitosti hypotečním úvěrem nebo úvěrem ze 

stavebního spoření kontaktujte nás. Rádi Vám jej pomůžeme zařídit zdar 

 

 

 

Nový Lískovec 3+1 

Prodej, byt 3+1, 71 m² 

Cena:2 290 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 

Datum vložení:26.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:B14999JM 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:9.podlaží 

http://realitymix.centrum.cz/hledani-prodej-bytu-1/brno-mesto-kraj-jihomoravsky-3702/dispozice-2+kk-3.html
http://realitymix.centrum.cz/hledani-prodej-bytu-4/brno-mesto-kraj-jihomoravsky-3702/vlastnictvi-osobni-1.html


Plocha užitná:71 m
2
 

Plocha podlahová:71 m
2
 

Balkón:4 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Výška stropu:2.0 m 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V, 400V 

Doprava:Dálnice, Silnice, MHD 

Popis: 

Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 ve městě Brně, městská část Nový lískovec. Dům je 

panelový, s výtahem, byt je v 9.NP z 12.NP, stav bytu - po částečné rekonstrukci. 

Bezbarierový ne. CP: 71,1 m2, balkon: 4,8 m2, výška stropu: 2,6 m.. Místnosti: obývací pokoj 

20,3 m2, ložnice 12 m2, ložnice 12 m2, předsíň, kuchyň 9,3 m2, koupelna/vana 3,1 m2, 

samostatné WC 1,1 m2. Pokoje 1x průchozí. Orientace vůči světovým stranám V-Z. V bytě je 

bytové jádro zděné, okna plastová, vnitřní omítky v dobrém stavu, elektroinstalace 

hliník/měď, nové vypinače a zásuvky , podlahy PVC, topení dálkové, ohřev vody dálkový, 

kuchyňská linka starší. Vybavení kuchyně: nový elektrický sporák. IS: elektřina 220/380 V, 

plyn není, kanalizace obecní, voda obecní vodovod. Telekomunikace a sítě: možnost kabelové 

televize, internetu, telefonu. Měřiče: studená a teplá voda, tepla na radiátorech. Náklady pro 2 

osoby činí cca 4400 Kč. Lokalita: klidná ulice s krásným výhledem, okrajová čtvrť. Pozemek 

na rovině . Občanská vybavenost: kompletní síť obchodu a služeb. Dopravní dostupnost: 

zastávka MHD, silnice, dálnice. 

    

 

Prodej, byt 3+1, 78 m² 

Cena:2 090 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 

Datum vložení:26.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:OKBC31129 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 



Plocha podlahová:78 m
2
 

Balkón:Ano 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1, Brno, Nový Lískovec, ulice Oblá, panel, 

8.p/11, výtah, celková plocha 78m2. Dispozice: vstupní zádveří, zrekonstruovaná koupelna s 

vanou, samostatné WC, tři obytné místnosti, kuchyně, balkon. Součástí bytu je v suterénu 

domu sklepní prostora. Interiér bytu je proveden velice vkusně a s citem. Nová kuchyňská 

linka na míru s vestavěnými spotřebiči, plovoucí podlahy, obložkové interiérové dveře. V 

bytě je připojení kabelové televize + internet. Bytová jednotka je orientována na jih a západ, s 

nezastřeným výhledem z balkonu bytu. Parkování vozidel na komunikaci, v blízkosti MHD. 

V docházkové vzdálenosti objekty občanské vybavenosti. Uvolnění bytu dohodou Druh 

objektu: panelová Stav objektu: po rekonstrukci Celková plocha: 78m2 Patro: 8 Počet pater: 

11 

  

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 090 000,- Kč 

Adresa:Nový Lískovec 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:11238 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:12 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme k prodeji byt 3+1 v Brně – Nový Lískovec. Celková plocha bytu je 75 

m2. Byt se nachází ve 3. patře novějšího panelového domu (1993). Byt je udržovaný a 

dispozičně dobře řešený. Rozměry pokojů jsou (20, 12, 12 m2), kuchyně (10 m2), předsíň (14 

m2) – umožňuje umístění vestavěných skříní, koupelna (3 m2) a WC (1 m2). K dispozici je 

lodižie (5 m2), sklep (2 m2), v přízemí domu je kočárkárna a na patře vedle bytu 

uzamykatelný úložný prostor. Byt má zděné jádro, nová plastová okna. V bytě je novější 

kuchyňská lina a na podlaze je lino, v předsíni dlažba. V roce 2014 proběhne revitalizace 



domu (zateplení, výtahy atd.). Na revitalizaci je již našetřeno, tudíž dům nebude zadlužen. V 

blízkosti veškerá občanská vybavenost (pošta, škola, školka, v domě večerka, dětský lékař, v 

blízkosti je Campus - Tesco), dobré spojení do centra, 100 m od domu je park pro děti, v 

bezprostřední blízkosti je také chráněný lesopark, v okolí je možnost sportovního vyžití. V 

blízkosti se nachází Masarykova univerzita, tudíž je zde velká poptávka studentů po 

pronájmu. Byt je tedy vhodný i jako investice do budoucna. Veškeré náklady na bydlení pro 4 

osoby činí 6.500,- Kč. Byt je volný od 1. 7. 2012. 

  

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 000 000,- Kč 

Adresa:Koniklecová, Nový Lískovec 

Datum vložení:20.03.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID zakázky:ML 304 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:12 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Sklep:3 m
2
 

Popis: 

Prodej družstevního bytu velikosti 3+1, výměra 75m2 v 7. patře z 12-ti panelového domu ve 

vyhledávané části Nového Lískovce. V blízkosti Kampus a Bohunická nemocnice. Byt je po 

kompletní rekonstrukci - zděné jádro, koupelna i wc, kuchyně včetně spotřebičů, podlahy, 

vestavěné skříně. Pokoje 20, 12, 12m2, kuchyně 10m2. Anuita 65 tis. Kč. V případě potřeby 

pomůžeme zajistit financování koupě nemovitosti hypotečním úvěrem s nízkou úrokovou 

sazbou. 

    

Prodej, byt 3+1, 78 m² 

Cena:2 200 000,- Kč 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 



Datum vložení:02.05.2012 

ID zakázky:1398 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Plocha podlahová:78 m
2
 

Lodžie:4 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:Dálnice, Silnice, MHD, Autobus 

Bezbariérový přístup:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

OV 3+1 s komorou, balkonem, sklepem, v Brně Novém Lískovci na ul. Oblé, v 4NP/8 

patrového panelového domu. Dispozice:obývací pokoj. 20m2, ložnice 12m2, druhá ložnice 

12m2,kuchyně 10m2, balkon 4m2. Internet a pevná linka přes Netbox.Celý byt je kompletně 

zrekonstruován- koupelnové jádro, kuchyně, samostatné wc, plastová okna, plovoucí podlahy. 

Nabízí se k prodeji včetně kompletního vybavení.Měsíční náklady : 3362,-Kč služby ( voda, 

teplo, domovní služby), z toho 800,-Kč FO + inkaso dle spotřeby (elektřina). Možnost čerpaní 

hypotečního úvěru. Volný ihned. Klidná lokalita s možností procházek do přírody a dobrou 

dostupností do centra. Dům je prošel kompletní rekonstrukcí která je již splacena.Je umístěn v 

pěkném a klidném prostředí plném zeleně s možností parkování přímo před domem. 

Občanská vybavenost v místě (škola, školka, pošta, zastávka MHD, OC Campus atd.). 

 

Prodej, byt 3+1, 72 m² 

Cena:1 990 000,- Kč 

 + provize RK, včetně poplatků, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:S námi ušetříte, nejsme plátci DPH 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 

Datum vložení:22.09.2011 

Datum aktualizace:20.04.2012 

ID zakázky:2231 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 



Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Popis: 

Se souhlasem majitele nabízíme prodej krásného, sluného DB/OV 3+1 ul. Oblá, Nový 

Lískovec. Byt je po částečné rekonstrukci: částečně plovoucí podlahy, nová plastová okna, 

nové rozvody vody, nová koupelna. Dispozice bytu: kuchyň 9,28m2, obyvací pokoj 20,3m2, 

pokoj 12,02m2,ložnice 12,02m2, předsíň 13,07m2, koupelna 3,09m2, WC 1,11m2, balkon 

4,77m2. Dům je před zateplením. CP 72m2+ balkon 4,5m2. K bytu náleží sklep. V domě jsou 

2 výtahy. Anoita je splacenám je možno převést byt bez problému do OV. Výborná občanská 

vybavenost, dobrá dostupnost do centra města. V blízkosti nákupní centrum Campus Square a 

přírodní rezervace Kamenný vrch. Možno nechat vybavení dle domluvy. 

 

 

Kohoutovice 

Prodej, byt 2+1, 56 m² 

Cena:2 030 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:Cena včetně právního servisu 

Adresa:Ulička, Kohoutovice 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:N1200851 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:56 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:04.05.2012 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Jedná se o prodej slunného bytu 2+1 v klidné lokalitě obklopené přírodou s plnou občanskou 

vybaveností. Do centra 10 min. Byt prošel v roce 2006 rekonstrukcí (nová kuchyňská linka 

včetně značkových spotřebičů, koupelna, WC, plavoucí podlahy). Panelový dům prošel 

revitalizací (nová platová okna, zateplení, schránky, vchodové dveře, balkón atd.). V chodbě 

velká vestavěná skříň. Před domem dětské hřiště. Bezproblémové parkování u domu. 

Nedaleko obora, aquapark, restaurace, školy, školky atd. Volný ihned. 



   

Prodej, byt 2+1, 51 m² 

Cena:1 790 000,- Kč 

 včetně právního servisu 

Adresa:Výletní, Kohoutovice 

Datum vložení:23.02.2012 

Datum aktualizace:29.04.2012 

ID zakázky:43724 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:51 m
2
 

Plocha podlahová:51 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Popis: 

Nabízíme k prodeji příjemný byt v Kohoutovicích, ulice Výletní, s výbornou dostupností do 

centra v příjemném prostředí. Jedná se o byt družstevní, s možností převodu do OV. Dům 

prošel celkovou revitalizací, zateplený, nové lodžie, vstupní dveře, stoupačky. Výtah je v 

plánu do dvou let. Okna jsou plastová. Byt se nachází ve 3.NP s výtahem. Byt nabízí příjemný 

výhled a je orientovaný na východ a západ. Při vstupu do bytu se nachází předsíň, ze které 

jsou samostatné vstupy do jednotlivých místností. Dva pokoje orientované na východ o 

velikostech 16 m2 a 12 m2. Z ložnice je vstup na novou zvětšenou lodžii. V pokojích jsou 

plovoucí podlahy. Kuchyň je orientovaná na západ, velikost 9,5 m2. Je zde místo na jídelní 

stůl i na myčku. Kuchyňská linkna. Spíž. Podlaha dlažba a lino. Koupelna je upravená a 

zvětšená. Obklady, nová vana a WC. Místo na pračku i s odpadem. V domě je kočárkárna a k 

bytu náleží sklepní kóje. Jendá se o příjemný udržovaný byt s dostupností k MHD do 1 min. 

V blízkosti je aquapark a veškerá občanská vybavenost. Uvolnění bytu dohodou. Preferujeme 

rychlé jednání. Financování nemovitostí zajišťujeme vlastním partnerem bez poplatku. 

   

Prodej, byt 2+1, 57 m²Cena:1 930 000,- Kč 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Adresa:Borodinova, Kohoutovice 

Datum vložení:24.04.2012 



Datum aktualizace:25.04.2012 

ID:1109590620 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Poloha domu:V bloku 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:Silnice, MHD 

Komunikace:Asfaltová  

Velmi pěkný OV 2+1 s lodžií, ve 4.NP/4.NP, Borodinova, Brno – Kohoutovice. Byt prošel 

částečnou rekonstrukcí (nová koupelna, záchod, elektřina v jádru, plovoucí podlahy v kuchyni 

a předsíni, vchod. bezpečnostní dveře). Byt je velmi pěkně dispozičně řešený: prostorná 

předsíň 11,26 m2 s vestavěnými skříněmi, kuchyň 10,23m2 se vstupem na lodžii, spíž 

0,40m2, pokoj 10,10m2, obývací pokoj 20,50m2, koupelna 2,56m2 a samostatné WC 0,95m2. 

Sklep 1,00m2. Celkem: 57 m2 + lodžie 4,1m2. Bytový dům je po celkové revitalizaci (nová 

plast. okna, nová zateplená fasáda, nová střecha, nové rozvody vody, odpady). Orientace bytu 

VZ. Nízké celkové měsíční náklady cca 3000,-Kč vč. energií. Z toho fond oprav činí 600,-Kč. 

Dům je situovaný na krásném místě -blízko lesa, s dostatkem parkovacích míst před domem. 

Výborná dostupnost do centra Brna (MHD-15 min.), autem jak do centra, tak i na dálnici ven 

z Brna. Veškerá občanská vybavenost v těsné blízkosti.Byt je k nastěhování 11/2012. 

    

Prodej, byt 2+1, 62 m² 

Cena:1 849 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Při rychlém jednání možná sleva. Nejsme plátci DPH 

Adresa:Prokofjevova, Kohoutovice 

Datum vložení:22.02.2012 

Datum aktualizace:23.04.2012 



ID zakázky:1040 

Anuita:0 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:62 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu 2+1 v Brně- 

Kohoutovicích na ulici Prokofjevova. Jedná se o byt ve standartu určený spíše k celkové 

rekonstrukci ve 3. patře s prostornou lodžií, s praktickou šatnou a sklepem, který se nachází v 

suterénu domu. Celková podlahová plocha bytu je cca 62 m2 s tím, že sestává ze dvou pokojů 

se samostatnými vstupy, a to o podlahové ploše 16,20 m2 a 14,70 m2, dále z kuchyně, 

koupelny, samostatného WC a prostorné šatny. Dům je po celkové revitalizaci, zateplený a s 

novou fasádou. Měsíční náklady činí 2.400,-Kč + inkaso. Výborná dostupnost ID, veškerá 

občanská vybavenost a infrastruktura, rezidenční bydlení v klidné lokalitě v blízkosti přírody 

s možností bezproblémového parkování. Zajistíme možnost převodu do osobního vlastnictví a 

možnost překlenovacího hypotéčního úvěru, eventuálně jiný typ příslušného úvěru dle potřeb 

a možností klienta. Doporučujeme pro pěkné klidné prostředí a dobrou cenu 

  Prodej, byt 2+1, 60 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

Adresa:Ulička, Kohoutovice 

Datum vložení:27.02.2012 

Datum aktualizace:30.04.2012 

ID zakázky:007201 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Ne 



Popis: 

Nabízíme Vám ke koupi byt 2+1 OV s komorou v Brně-Kohoutovicích. Byt je ve druhém NP 

panelového domu s výtahem. Celková plocha bytu je 57 m2 a je rozdělena mezi dva pokoje se 

samostatnými vstupy, kuchyni ve tvaru L , koupelnu s vanou, samostatné WC a prostornou 

komoru. Součástí bytu je i nová zasklená lodžie o 4,5 m2 s výhledem do okolí. K bytu náleží 

sklep. Měřiče všech energií. Dům je po kompletní revitalizaci, má nová plastová okna a je 

umístěn v klidné lokalitě s možností bezproblémového parkování. V místě veškerá občanská 

vybavenost. Doporučuji pro pěkné klidné prostředí a vynikající dostupnost centra Brna. 

 

Prodej, byt 2+1, 56 m² 

Cena:1 730 000,- Kč 

Adresa:Ulička, Kohoutovice 

Datum vložení:05.03.2012 

Datum aktualizace:30.04.2012 

ID zakázky:007213 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:56 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme Vám ke koupi byt 2+1 OV s komorou v Brně-Kohoutovicích. Byt je ve třetím NP 

panelového domu s výtahem. Celková plocha bytu je 56 m2. V bytě jsou dva pokoje se 

samostatnými vstupy, kuchyně, koupelna, samostatné WC a prostorná komora. Byt je ve 

standardu. Měřiče všech energií. Součástí bytu je i lodžie. K bytu náleží sklep. Dům je po 

kompletní revitalizaci, má nová plastová okna a je umístěn v klidné lokalitě s možností 

bezproblémového parkování. V místě veškerá občanská vybavenost. Doporučuji pro pěkné 

klidné prostředí a dobrou cenu. ID 7213 



  

 

Kohoutovice 3+1 

Prodej, byt 3+1, 65 m² 

Cena:1 900 000,- Kč 

 včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:nejsme plátci DPH 

Adresa:Voříškova, Kohoutovice 

Datum vložení:Dnes 

ID zakázky:MT-Byt 1216 ( nejsme plátci DPH ) 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:65 m
2
 

Balkón:4 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Pěkný byt DB 3+1, Brno – Kohoutovice, ul. Voříškova, 65 m2, balkon, 3.p. / 7, výtah. Jedná 

se o slunný byt v panelovém domě s orientací na jihovýchod, s krásným volným výhledem do 

zeleně, v žádané lokalitě Kohoutovice. Velmi dobrá občanská vybavenost a dopravní 

obslužnost MHD. Dům je po revitalizaci: zateplení; střecha; stupačky; připravuje se výměna 

výtahu ( našetřeno cca 1 mil. Kč ). Revitalizace je zaplacena; dům je bez dluhů. V domě je 

společná kočárkárna, prádelna a sušárna. Vybavenost bytu ( viz. foto ): nová kuchyňská linka, 

kombinovaný sporák, digestoř; obložené umakartové jádro s koupelnou a WC; plovoucí 

podlahy; jinak je byt v původním udržovaném provedení. K bytu náleží sklep. Měsíční 

náklady na bydlení pro 5 osob činí 4 600 Kč (z toho fond oprav 660 Kč ) + inkaso. Jsou 

nastaveny zbytečně vysoké měsíční zálohy na služby – např. voda 2 500 Kč. Dům je 

družstevní ( družstvo Družba ) a bude uvolněn po zaplacení, dle dohody. 

  

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 290 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK, včetně poplatků, včetně DPH, včetně právního servisu 



Poznámka k ceně:Měsíční náklady 3.900 Kč + elektřina a plyn 

Adresa:Kohoutovice 

Datum vložení:26.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:000775 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:2 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme Vám byt 3+1 na ulici Axmanova, Brno – Kohoutovice. Byt se nachází ve 4. v 

panelového domu. Velikosti pokojů: kuchyň 12,0m2, pokoj 16,2m2, pokoj 14,3m2, pokoj 

12,3m2, koupelna 2,5m2 WC 1,0m2, šatna 2,8m2, předsíň 8,0m2. Celkem: 69,1+ balkon 

2,3m2 + komora na patře 1,9m2 + sklep 2,0m2. Koupelna se sprchovým koutem. Dům má 

novou fasádu, zateplení, plastová okna, nové prostorné balkóny. K bytu patří sklepní kóje na 

patře a komora. 

  

Prodej, byt 3+1, 73 m² 

Cena:2 185 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Jírovcova, Kohoutovice 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:F15036DJ 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:73 m
2
 

Plocha podlahová:73 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Sklep:4 m
2
 

Parkovací stání:Ano 



Topení:Ústřední dálkové 

Popis: 

OV 3+1, Kohoutovice - Brno, ul. Jírovcova, celková plocha cca 73 m2, 6./8. NP, panel, 

balkón, výtah, 2 x sklep, po částečné rekonstrukci, žádaná lokalita. Dispozice bytu: pokoje o 

velikosti 18 m2, 16 m2, 14 m2, kuchyň s kuchyňskou linkou 12 m2, koupelna se sprchovým 

koutem + WC. Topení je v bytě centrální dálkové. Byt je v příjemné a žádané lokalitě s 

veškerou občanskou vybaveností s dobrou dostupností nedaleko centra města. Nízké celkové 

měsíční náklady cca 5000,-Kč. Parkování možná na ulici. Nastěhování možné ihned. Bližší 

informace + foto možné zaslat po domluvě s realitním makléřem. 

Prodej, byt 3+1, 73 m² 

Cena:2 190 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Voříškova, Kohoutovice 

Datum vložení:03.05.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:000407 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:73 m
2
 

Plocha podlahová:73 m
2
 

Sklep:1 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Prodej udržovaného bytu v osobním vlastnictví o velikosti 3+1 s novou lodžií, ze které je 

nádherný výhled do okolní krajiny. Byt je situován ve 4. patře zatepleného panelového domu 

s výtahem, v bezprostřední blízkosti přírody v Brně - Kohoutovicích. Celková plocha bytu 

činí 73 m2, pokoje: 21; 16 a 12 m2; kuchyně 12 m2, sklepní kóje. Byt má velmi výhodnou 

dispozici, všechny pokoje mají samostatné vstupy, vchod do všech pokojů z prostorné 

předsíně. Okna jsou plastová, jádro původní. Nízké měsíční náklady. Byt je připraven k 

okamžitému nastěhování. 

 

 



Prodej, byt 3+1, 77 m² 

Cena:2 190 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:k ceně bude připočtena provize RK 

Adresa:Žebětínská, Kohoutovice 

Datum vložení:24.02.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID zakázky:233429 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:77 m
2
 

Plocha podlahová:71 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:2 m
2
 

Rok rekonstrukce:1988 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Prodej pěkného udržovaného družstevního bytu 3+1 v klidné lokalitě Brno - Kohoutovice. 

Možnost převodu do OV. Anuita činí cca 20000Kč. Byt je ve standardu v revitalizovaném 

domě s plastovými okny. K bytu náleží sklep a prostorná lodžie. Nájem činí 3776Kč, ale bude 

se do konce roku po splacení úvěru snižovat. Za domem je nové dětské hřiště a v okolí 

veškerá občanská vybavenost. 

 

 

Jundrov 2+1 

Prodej, byt 2+1, 57 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Dubová, Jundrov 



Datum vložení:20.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:jelinekBT25378:1283851 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Plocha podlahová:57 m
2
 

Sklep:3 m
2
 

Popis: 

Se souhlasem majitele nabízíme prodej panelového bytu 2+1 v OV v Lokalitě Brno - Jundrov 

na ulici Dubová. Bytová jednotka se nachází v 3/8 NP a zaujímá plochu 57m2. Dispozice 

bytu: obývací pokoj 16,21m2, ložnice 14,65m2, kuchyň s jídelním koutem 12,39m2, 

koupelna s toaletou 4,2m2, předsíň 7m2, šatna 2,8m2. Všechny místnosti v bytě mají 

samostatné vstupy. Podlahovou krytinu obývacího pokoje a ložnice tvoří dřevěné parkety, v 

ostatních místnostech nalezneme PVC. Byt je v původním zachovalém stavu s umakartovým 

jádrem. K bytu náleží sklepní kóje 3m2. Měsíční poplatky za služby cca. 3500,- Kč z toho 

1400,- Kč tvoří fond oprav. Dům je po revitalizaci (nová fasáda, plastová okna, nové vstupní 

dveře a výtah). V okolí domu je bezproblémové parkování, kompletní občanská vybavenost, 

výborná dostupnost MHD, obchody, škola, školka. Lokalita Jundrov nabízí krásné a klidné 

bydlení s nevyčerpatelnou možností procházek podél řeky či okolních lesů. 

 

Prodej, byt 2+1, 57 m² 

Cena:1 700 000,- Kč 

Adresa:Jasanová, Jundrov 

Datum vložení:18.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:2451505756 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Plocha podlahová:57 m
2
 

Popis: 

Brno-město, Jundrov, ulice Jasanová, prodej bytu OV 2+1 v prvním patře panelového domu s 

výtahem, dům po revitalizaci. Byt se šatnou, pokoje parkety, okna plastová. Velmi klidné 



místo. Byt se nachází v prvním patře, společná uzamykatelná lodžie v mezipatře je k 

dispozici, sklepní kóje 0,93 m2, společné prostory s kolárnou a kočárkárnou. Stoupačky 

rovněž po rekonstrukci. Výměry místností: kuchyně 12,4 m2, pokoje 16,2 a 14,65 m2, předsíň 

6,86 m2, šatna 2,77 m2. Dům stojí na hranici Jundrovské obory, v blízkosti školy, v ulici je 

velmi klidné bydlení, parkování před domem. 

 

Prodej, byt 2+1, 57 m² 

Cena:2 100 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Šeříková, Jundrov 

Datum vložení:05.03.2012 

Datum aktualizace:04.04.2012 

ID:1832788572 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Lodžie:Ano 

Popis: 

Byt 2+1 po rekonstrukci. Lodžie, plastová okna, zděná koupelna, šatna s vestavěnými 

skříněmi, kuchyňská linka včetně spotřebičů, prostorný sklep. Podlahy plovoucí + dlažba. 

Dům po revitalizaci. Bydlení u lesa s bezproblémovým parkováním. 

   

Prodej, byt 2+1, 57 m² 

Cena:2 145 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Dubová, Jundrov 

Datum vložení:14.09.2011 

Datum aktualizace:18.04.2012 

ID zakázky:03130052 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 



Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Plocha podlahová:57 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Se souhlasem majetele si vám dovolujeme nabídnout k prodeji byt 2+1 o velikosti 57m2, OV, 

v 5.patře panelového domu na ulici Dubová v Brně - Jundrově.Byt je po rekonstrukci, včetně 

zděného jádra a kompletně nové koupelny, je zde také nová kuchyňská linka i se spotřebiči, 

nové interiérové dveře, nová pračka.V ložnici jsou položené nové parkety, v obývacím pokoji 

je plovoucí podlaha, chodba, koupelna a kuchyň - dlažba. Dům prošel kompletní revitalizací ( 

zateplení, stupačky, střecha, okna, parapety i žaluzie), tento měsíc bude dokončen i nový 

výtah.K bytu náleží sklepní koje.Byt je orientovaný na východ(ložnice) a na západ (obývací 

pokoj). Dům svou polohou u lesa nabízí nádherný výhled z bytu do zeleně.Pod domem se 

nachází školka, obchod v dosahu 5min., veškerá další občanská vybavenost v blízkosti.Byt se 

prodává včetně pozemku. Dispozice bytu: Obývací pokoj 16m2 Ložnice 12m2 Kuchyně 

12m2 Chodba 6m2 Šatna 2,4m2 

   

 

Jundrov 3+1 

Prodej, byt 3+1, Brno, 84 m² 

Kategorie: Byty 
ID zakázky: 

REALHITCZ-

145586 

Dispozice: 3+1 
Stav zakázky: aktivní 

Typ: Prodej  

Cena k 

jednání: 
- 

Podlahová 

plocha: 
84 m

2
 Provize: - 

Vlastnictví: Družstevní Anuita: Ne 

Stav objektu: 
Po 

rekonstrukci 
Vloženo: 19.1.2012 

Typ budovy: Panelová 
Poslední 

úprava: 
30.1.2012 

Plocha balkonu: - Patro: 3. 

Adresa: Březová, Jundrov, Brno, Brno-město 

http://www.realhit.cz/prodej/byty/brno
http://www.realhit.cz/prodej/byty/brno/Jundrov
http://www.realhit.cz/prodej/byty/3+1/brno/Jundrov


Cena: 2 700 000,- Kč / za nemovitost 

Prostorný byt 3+1 v družstevním vlastnictví (možnost financovat úvěrem), o celkové ploše 

84m2, pokoje 16m2+14m2+12m2 + 4,7m2 balkón nacházející se ve třetím nadzemním 

podlaží ze čtyř panelového domu ve velice klidné části Jundrova na ulici Březová 23 min 

MHD na Hl. Nádraží. Byt je vhodný jako bydlení pro rodinu nebo jako investice na pronájem 

díky neprůchozím pokojům nebo jen pro klienty, kteří hledají bydlení v klidné lokalitě s 

dobrou dostupností do centra. Byt je po částečné rekonstrukci, nová kuchyňská linka, nové a 

prostorné zděné jádro s rohovou vanou a dvěma umyvadly, podlahy parkety, nové stupačky, 

topení ústřední s měřiči. K bytu náleží lodžie, prostorná šatna a sklep. Dům prošel kompletní 

rekonstrukci, nová střecha, nový vchod, zateplení, lodžie. Dům se nachází v blízkosti 

veškerých služeb a obchodů. Bližší informace u realitního makléře. 

   

 

OV 3+1 Brno - Jundrov - ulice Jasanová 

Kategorie: Byty 
ID zakázky: 

REALHITCZ-

OKBC31148 

Dispozice: 3+1 
Stav zakázky: aktivní 

Typ: Prodej  

Cena k 

jednání: 
Ne 

Podlahová 

plocha: 
78 m

2
 Provize: - 

Vlastnictví: Osobní Anuita: Ne 

Stav objektu: 
Velmi 

dobrý 
Vloženo: 30.4.2012 

Typ budovy: Panelová 
Poslední 

úprava: 
30.4.2012 

Plocha balkonu: - Patro: 5. 

Adresa: Jasanová, Jundrov, Brno, Brno-město 

Cena: 2 300 000,- Kč / za nemovitost 

Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 3+1, Brno, Jundrov, ulice Jasanová, 

panel, 4.p/7, výtah, celková plocha 75m2. Dispozice: neprůchozí pokoje, obývací pokoj 

20,43m2, ložnice 16,21m2, pokoj 12,39m2, kuchyně 12,39m2, předsíň 8,21m2, koupelna 

2,76m2, samostatné WC 1,37m2. K bytu náleží sklep. Byt má plastová okna, nové stupačky, v 

předsíni a kuchyni dlažba, v pokojích parkety, zánovní kuchyňská linka, koupelna se 

sprchovým koutem po renovaci (částečně zděná, částečně umakart, nové rozvody, nové 

obklady a dlažba), WC po renovaci, nové bezpečnostní dveře. Dům prošel kompletní 

http://www.realhit.cz/prodej/byty
http://www.realhit.cz/prodej/domy
http://www.realhit.cz/prodej/byty/brno
http://www.realhit.cz/prodej/byty/brno/Jundrov
http://www.realhit.cz/prodej/byty/3+1/brno/Jundrov
http://www.realhit.cz/prodej/byty
http://www.realhit.cz/prodej/domy


revitalizací: zateplení, fasáda, vchodové dveře, střecha, výtah. Parkoviště před domem. 

Možnost pronájmu garáže u domu. Uvolnění bytu dohodou. Druh objektu: panelová Stav 

objektu: velmi dobrý Celková plocha: 75m2 Patro: 4 Počet pater: 7 

  

Prodej, byt 3+1, 85 m² 

Cena:3 190 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:Náklady na užívání bytu 3.200 Kč + energie, k ceně + provize RK 

Adresa:Březová, Jundrov 

Datum vložení:Včera 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:BT6899:1307068 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:85 m
2
 

Plocha podlahová:85 m
2
 

Lodžie:4 m
2
 

Sklep:4 m
2
 

Popis: 

Jako výhradní zástupci majitele nabízíme k prodeji byt ve vlastnictví o velikosti 3+1 

nacházející se v 1. patře panelového čtyřpatrového domu bez výtahu na ul. Březová v Brně - 

Jundrově. Předností bydlení je překrásná klidná lokalita plná zeleně a současně nízké náklady 

na provoz. Dům prošel kompletní revitalizací vč. lodžií, pl. oken i opláštění, byt však je určen 

k úpravám. Je zde ještě původní umakartové jádro a kuch. linka. Na podlahách jsou parkety 

ve velmi dobrém stavu, v předsíni linoleum. K bytu náleží cca 4m2 zděný sklep. U domu je 

zbudováno dětské hřiště. Celkově je byt velmi vhodný pro rodiny s dětmi, které upřednostní 

více prostoru. Dispozice bytu: Při vchodu do bytu vejdeme do prostorné haly (9,2 m2), z které 

vedou samostatné vstupy do jednotlivých pokojů (19, 15 a 14 m2) a také do předsíně (6 m2) s 

kuchyní (10 m2) a bytovým jádrem (4 m2). Z kuchyně vstup na prostornou lodžii (4 m2). 

Součástí bytu je komora 5 m2. Pro další informace kontaktujte certifikovanou realitní 

makléřku. 

  

 

http://www.realhit.cz/prodej/ostatni-inzeraty/garaze


Komín 2+1 

Prodej, byt 2+1, 58 m² 

Cena:1 900 000,- Kč 

Adresa:Komín 

Datum vložení:12.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:HRKN 2033 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:5 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:58 m
2
 

Plocha podlahová:58 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Prodej panelového bytu OV 2+1 na atraktivním a klidném místě v Brně Komíně. Celková 

výměra 58,3 m2; balkon, sklep. Byt je v 2.p/5, výtah, Dům po revitalizaci - nové stupačky, 

plastové okna, zateplení. Orientace bytu V/Z. Dispozice: Chodba, ložnice, obývací pokoj, 

kuchyně, koupelna, wc, šatna. Byt je v původním stavu, udržovaný, v koupelně sprchový 

kout. Topení centrální, regulační hlavice. Kabelová televize UPC. U domu je hřiště pro děti. 

Za domem parkoviště. 

     

Prodej, byt 2+1, 58 m² 

Cena:2 100 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Přímo od majitele, bez provize realitní kanceláře. 

Adresa:Urbánkova, Komín 

Datum vložení:13.03.2012 

ID:881926748 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:58 m
2
 

Lodžie:2 m
2
 

Sklep:Ano 



Popis: 

Byt prodávaný přímo od majitele, bez provize realitní kanceláře. Realitní makléři prosím 

nevolat!! Kontakt na majitele (774217929 mezi 14-18.hodinou, 

urbankova.komin@seznam.cz). Byt o CP 58m2 se nachází ve 4NP/4, s krásným výhledem na 

celé údolí Svratky v klidné části městské části Komín. Jde o žádanou lokalitě v bezprostřední 

dostupnosti lesa a brněnské přehrady a současně MHD. (tramvaj a trolejbus, 20 min. do 

centra). Byt prošel částečnou rekonstrukcí (podlahy, kuchyňská linka, okna, rozvody). Pokoje 

mají samostatné vchody. pokoj 16 m2, ložnice 14 m2, kuchyň 12 m2, předsíň 7 m2, šatna, 

lodžie 2 m2. Součástí bytu je šatna, s možností velkého úložného prostoru. Bytu náleží lodžie 

a sklep. Dům nedávno prošel celkovou rekonstrukcí a zateplením, nova foliová střecha. Byt 

má samostatné měření teplé a studené vody, měření spotřebovaného tepla na radiátorech. 

Výhodou jsou nízké měsíční náklady: úhrady za byt ve výši 2000Kč, fond oprav 1500Kč. V 

bytě je zaveden rozvod rychlého internetu. Byt je volný dohodou, možno i s vybavením. 

    

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:1 900 000,- Kč (k jednání) 

Adresa:Komín 

Datum vložení:25.01.2012 

Datum aktualizace:04.03.2012 

ID zakázky:000710 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:5 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:2 m
2
 

Doprava:Silnice, MHD, Autobus 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt 2+1 s lodžií, v OV, na ul. Vrbenského, v Brně - Komíně. CP:55 m2 + 

sklep 2 m2. 4.p./4.p. bez výtahu. Kočárkárna. Dispozice: pokoj 16,11 m2, pokoj 12,05 m2, 

kuchyň 12,36 m2, šatna 1,64 m2, předsíň 6,46 m2, koupelna 2,72 m2, WC 1,41 m2, lodžie 

3,12 m2. Orientace V,Z. Krásný výhled. Dům je po částečné revitalizaci - nová plastová okna, 

vchodové dveře, stupačky v plastu, střecha, nové radiátory s měřidly. V letošním roce se bude 

zateplovat jedna strana domu - našetřeno ve FO. Byt je ve standardu ( umakartové jádro, na 



podlaze lino, starší kuchyňská linka ), vhodný k rekonstrukci. Uvolnění dohodou. Financování 

zajistíme. 

    

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:2 000 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Vrbenského, Komín 

Datum vložení:07.02.2012 

ID zakázky:B14692DV 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Popis: 

OV 2+1 Komín, ul. Vrbenského, CP: 55 m2, 4.NP/4, panel, balkon, sklepní kóje. Orientace: 

JV a SZ. Velikosti místností: obývací pokoj 16,04 m2, pokoj 12,26 m2, kuchyně 11 m2. 

Jedná se o byt ve standardu, určený k rekonstrukci. Umakartové bytové jádro, v koupelně 

vana, WC zvlášť. Okna: plastová, podlahy: PVC, dlažba. Zařízení: původní KL, sporák, 

vestavěné skříně v předsíni. Topení: centrální dálkové plynové. Samostatné měřiče studené, 

teplé vody, digi měřiče na radiátorech. Parkování před domem. Uvolnění: květen, červen 

2012. Dům má nové vstupní dveře, novou střechu, stupačky, anténu. V plánu zateplení domu. 

Klidná a velmi žádaná lokalita. 

 

Prodej, byt 2+1, 50 m² 

Cena:1 999 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Neplatíte DPH. 

Adresa:Olbrachtovo náměstí, Komín 



Datum vložení:08.12.2011 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:HL045 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:50 m
2
 

Balkón:2 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Popis: 

Dovolujeme si nabídnout prodej bytu, v osobním vlastnictví, o velikosti 2+1, Brno Komín. - 

Velmi pěkná a klidná lokalita, zeleň. Jedná se o pěkný světlý a slunný byt. - Celková plocha 

bytu činí 55m2. - Pokoje: 16 + 12m2 - mají samostatné vstupy, parkety. - Komora. - Kuchyň 

čtvercová 11,5m2 - novější KL. - Koupelna s vanou. Toaleta je zvlášť. - Dům je po kompletní 

revitalizaci: nová fasáda, zateplení, plastová okna. - Balkon. 

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:1 790 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Provize 5% + DPH. Cena k jednání. 

Adresa:Řezáčova, Komín 

Datum vložení:29.02.2012 

Datum aktualizace:02.03.2012 

ID zakázky:BT26843:1236115 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:3 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme prodej bytu 2+1 s balkonem, ve 4p/4 Brno - Komin, na ul. Řezáčova. 

Bydlení u lesa s krásným výhledem do zeleně. Celková plocha 55m2. Pokoje se samostanými 

vstupy 16+12m2, větší typ kuchyně 12,4m2, koupelna s vanou, WC samostatné. Jádro 

původní - udržované. Předsíň s komorou/šatnou. Balkon 3,15m2 je přístupný z menšího 

pokoje. Dům je po částečné revitalizaci - plastová okna, nové balkonové zábradlí, fasáda, 

rozvody vody. Byt se nabízí vybavený - viz. foto. Vhodné i jako investice na pronájem. Kuch. 

linka s plynovým sporákem a el. troubou, základní nádobí + příbory , kombinovalá lednice s 

marazákem, mikrovlnná trouba, sezení. V koupelně pračka. V obývacím pokoji nábytková 

stěna, sedací rozkládací souprava, konf. stolek, na podlaze koberec. Ložnice s válendou, skříň, 



komoda, na podlaze koberec. Plastová okna vč. žaluzií, záclony. Možnost internetu, kabelové 

TV - UPC. Měsíční náklady 3.315,-Kč + inkaso. Volný od 1.4.2012. 

    

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:1 950 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Řezáčova, Komín 

Datum vložení:30.01.2012 

Datum aktualizace:08.03.2012 

ID zakázky:PH0007BY 

Stav:Rezervováno 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme exkluzivně k prodeji velmi pěkně zrekonstruovaný byt 2+1 v Komíně. V rámci 

rekonstrukce bylo provedeno-nové plovoucí . podlahy,nová dlažba v kuchyni a předsíni, 

přestavba koupelny, nové rozvody el. a vody , plastová okna, vestavené skříně v předsíni, 

nová kuch,linka s vestavenými spotřebiči. Dispozice: Celková plocha bytu - 55m2, vstupní 

chodba-6,5 m2, kuchyně 12.5 m2 ,obývací pokoj 16 m2 se vstupem na lodžii o velikosti 3 

m2, a 2.pokoj 12 m2. V bytě se nachází také šatna 3 m2. Náklady na bydlení cca 4 500,-Kč. 

Atraktivní lokalita s velmi dobrým občanským vybavením,klidná část obce,pěkný výhled 

orientovaný na jižní stranu. Byt je k prodeji po domluvě i s částečným vybavením. 

     

Prodej, byt 2+1, 60 m² 



Cena:1 900 000,- Kč 

Adresa:Včeličkova, Komín 

Datum vložení:04.10.2011 

Datum aktualizace:05.03.2012 

ID zakázky:2806 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Prodej bytu 2+1 v OV Brno - Komín, ul. Včeličkova. CP bytu včetně lodžie a sklepa 60m2. 

Byt se nachází ve 2.NP/4 bez výtahu. Pokoje mají samostatné vchody. Dispozice: pokoj 

16,2m2, ložnice 14,6m2, kuchyň 12,3m2, předsíň 6,8m2, šatna, lodžie 2m2. Dům je po 

částečné revitalizaci - plast.okna, nová střecha, částečné zateplení, nové balkony, vlastní kotel 

v domě. Byt je ve standardu - udržované umakartové jádro, na zemi PVC a parkety. Měsíční 

poplatky cca 3800 Kč vč. FO, služeb a inkasa. Orientace jih, sever. Dům je v krásném 

prostředí na klidném místě, parkoviště u domu, v blízkosti veškerá občanská vybavenost. Byt 

je volný ihned. 

 

  

  

Prodej, byt 2+1, 62 m² 

Cena:1 970 000,- Kč 

 včetně provize 

Poznámka k ceně:Cena je konečná, včetně provize ! 

Adresa:Urbánkova, Komín 

Datum vložení:Dnes 

ID:2313687644 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží umístění:3.podlaží 



Plocha užitná:62 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Telekomunikace:Kabelové rozvody 

Popis: 

Exkluzivně nabízím k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 na ulici Urbánkova, 

Brno – Komín. Byt se nachází ve 3 patře 4 patrového domu. Celková plocha bytu je 62 m2 ( 

zahrnuje i lodžii a sklep). Dispozice bytu : když vstoupíme do bytu, ocitneme se v chodbě 

6,68 m2, ze která jsou přístupné všechny místnosti vyjma koupelny. Po pravé straně je přístup 

do ložnice 14,65 m2, která má lodžii s krásným výhledem do okolí. Naproti vchodu do bytu je 

praktická šatna 2,72 m2. Po levé straně dále navazuje obývací pokoj 16,21 m2, ze kterého se 

dá projít do kuchyně 12,36 m2. Z kuchyně je přístupná koupelna. Z chodby je přístup na 

samostatné WC. Byt je prostorný a dispozičně dobře řešený. Je orientovaný na sever (kuchyň 

a obývací pokoj) a na jih (ložnice). V bytě byla provedena částečná rekonstrukce. Jsou zde 

nová plastová okna, nové radiátory s termohlavicemi, v pokojích jsou plovoucí laminátové 

podlahy, v chodbě dlažba. Původní je pouze jádro a KL. Po domluvě je možné zanechat i 

vybavení bytu. Také dům prošel rekonstrukcí, je zateplený, má novou fasádu a 

zrekonstruované společné prostory. V okolí domu je veškerá občanská vybavenost i blízko do 

přírody. Byt je volný ihned. Provize v ceně ! 

    

 

Komín 3+1 

Prodej, byt 3+1, 78 m² 

Cena:2 095 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Řezáčova, Komín 

Datum vložení:12.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:OKBB31731 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Plocha podlahová:78 m
2
 

Balkón:Ano 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 



Nabízíme k prodeji DB/OV byt o velikosti 3+1, Brno, Komín, ulice Řezáčova, panel, 3.p/3, 

celková plocha 78m2. Byt je ve standardním provedení a bez úprav, původní umakartové 

bytové jádro, původní kuchyňská linka, plastová okna. Pokoje se samostatnými vstupy, 

obývací pokoj 21m2, ložnice 16m2, pokoj 12,m2, kuchyně 12m2. K bytu náleží balkon, 

komora a sklepní prostor. Orientace bytu na jih - sever. Připojení na kabelovou televizi + 

internet. Parkování na komunikaci, u domu zastávka MHD. V blízkosti objekty občanské 

vybavenosti. Krásná lokalita, kousek u lesa. Po doplacení anuity, možný převod do OV. 

Uvolnění bytu dohodou. Druh objektu: panelová Stav objektu: velmi dobrý Celková plocha: 

78m2 Patro: 3 Počet pater: 3 

    

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:2 800 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ 3% provize RK 

Adresa:ulice Čoupkových, Komín 

Datum vložení:12.09.2011 

Datum aktualizace:13.03.2012 

ID zakázky:3061 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Datum zahájení prodeje:05.12.2011 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Lokální plynové 

Plyn:Individuální 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Popis: 

Nabízíme k prodeji pěkný bezbariérový byt 3+1 OV s lodžií v žádané lokalitě Brno-Komín, 

ul. Čoupkových. Byt je situován ve 3.NP/7 panelového domu s výtahem po revitalizaci: 

fasáda, zateplení, střecha, balkony, plastová okna, vchodové dveře, stupačky, schránky. Byt 

prošel rekonstrukcí - zděné jádro, vana se zástěnou, bodové osvětlení, dlažby v koupelně, 



kuchyni i předsíni, nové interiérové dveře. V pokojích nové plovoucí podlahy, šatní skříň v 

ložnici i předsíni. Nová kuchyňská linka. CP činí 76m2, pokoje 21+16+12m2, kuchyň 12m2, 

předsíň 6m2. V předsíni komora a druhá na chodbě v mezipatře, k dispozici sklep. V blízkosti 

veškerá občanská vybavenost a dostatek parkovacích míst. Klidné místo s výbornou 

dostupností do centra i na přehradu. 

 

Prodej, byt 3+1, 78 m² 

Cena:2 675 000,- Kč 

 včetně poplatků 

Poznámka k ceně:rychlá platba = SLEVA 

Adresa:Habřinova, Komín 

Datum vložení:19.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:1747399260 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:4 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Komunikace:Asfaltová 

Popis: 

Slunečný prostorný byt 3+1 v osobním vlastnictví v klidné lokalitě na okraji Brna (Komín, ul. 

Habřinova) s dobrou dostupností do centra. Byt je ve 4. patře 4 patrového domu po 

revitalizaci v r. 2011 (zateplení pláště a střechy, nová plastová okna, stoupačky v plastu, nové 

prostorné balkony). Velikost bytu 78 m2. Dispozice kuchyň, 3 neprůchozí pokoje, šatna, 

balkon, sklep. Bezproblémové parkování před domem. Unikátní výhled z okna! Velmi žádáná 

lokalita na okraji zástavby - z domu rovnou do přírody! Volné dle dohody. RK NEVOLAT! 

   



Prodej, byt 3+1, 78 m² 

Cena:2 690 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK, včetně poplatků, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ smluvní provize RK 

Adresa:Řezáčova, Komín 

Datum vložení:13.04.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:120 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V, 400V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus 

Komunikace:Betonová 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme se souhlasem majitele k prodeji byt 3+1 OV, lodžie v atraktivní lokalitě městské 

části Komín, ulice Řezáčova, CP 78 m2, zděný sklep. Bytová jednotka se nachází ve čtvrtém 

patře, panelového domu. Byt prošel kompletní rekonstrukcí a modernizací: nové rozvody (el.-

nový jistič na 21A, el. vedena v podlaze, voda), nová koupelna (vana se zástěnou od firmy 

RAVAK, umyvadlo, otopný žebřík na elektriku, moderní obklad a dlažba, vývod na pračku), 

WC samostatně, nová KL včetně spotřebičů a vestavěného nábytku na míru (myčka, plynová 

deska, digestoř, trouba), podlaha: tepelně izolační kvalitní PVC včetně lišt, nové omítky a 

výmalba v bytě, designové vypínače a interiérové dveře zn. SAPELLI, plastová okna se 

žaluziemi (protihmyzové clony), pokoje: lakované parkety včetně lišt, nová lodžie, litinové 

radiátory s termohlavicemi a vlastními měřáky na teplo (4 čidla). Pokoje mají samostatné 

vstupy, výměry: kuchyně s jídelní částí (12 m2), pokoje (21,16 a 12 m2), navíc komora v 

bytě. Připojení na kabelovou televizi + internet. Měsíční poplatky s provozem bytu spojené 

činí 4.000,-Kč včetně fondu oprav. Parkování na komunikaci, u domu zastávka MHD - 

trolejbusu. V docházkové vzdálenosti objekty občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ, dopravní hřiště 

pro děti, zdravotní středisko, lékárna). Krásná, brněnská lokalita u lesa, čisté a klidné bydlení 



v zeleni. Dům po rekonstrukci: vstupních dveří (hliníkové), nová střecha, nové rozvody vody, 

nové lodžie, suterén, nová plastová okna, plánuje se fasáda. V suterénu: kolárna, prádelna a 

sušárna. Uvolnění po dohodě. 

    

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:2 700 000,- Kč 

Adresa:Běly Pažoutové, Komín 

Datum vložení:11.04.2012 

ID zakázky:N281B010 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:5 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme Vám k prodeji byt 3+1 v Brně - Komíně na ul.Běly Pažoutové, byt se nachází v 

4.NP/5.NP, okna jsou plastová, koupelna a WC jsou samostatné. V bytě proběhla kompletní 

rekonstrukce, v bytě zůstává luxusní KL vč.spotřebičů, na podlaze je plovoucí podlaha a 

koberce, byt je velice dobře dispozičně řešený, dále k bytu náleží sklep, kočárkárna. V okolí 

je výborná občanská vybavenost, škola, školka, restaurace, MHD v dosahu. Pro více 

informací volejte makléře. Na tuto nemovitost vám do 14-ti dnů vyřídíme hypotéku s nejnižší 

úrokovou sazbou na trhu a to již od 3 %. Pro nezávazný výpočet hypotéky nás neváhejte 

kontaktovat. 

  

Řečkovice 2+1 

Prodej, byt 2+1, 74 m² 

Cena:1 900 000,- Kč 



 + provize RK 

Adresa:Horácké náměstí, Řečkovice 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:F15059DV 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Sklep:1 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Popis: 

OV 2+1, Brno - Řečkovice, ul. Horácké náměstí, CP: 74 m2, 6.NP/13, 3x výtah, panel, lodžie, 

komora, sklep. Jedná se o byt po částečných úpravách ve standardu. Obytná plocha bytu 71 

m2. Velikosti místností: pokoj 24 m2, pokoj 18,6 m2, kuchyně 12 m2. Obložené umakartové 

bytové jádro, v koupelně vana, WC samostatně. Okna: plastová, podlahy: PVC. Samostatné 

měřiče studené, teplé vody, měřáky na radiátorech. Topení: centrální dálkové plynové. 

Zařízení: novější KL. Uvolnění: ihned, byt je vyklizen. Parkování před domem. Dům po 

revitalizaci (nová fasáda se zateplením, nové vstupní dveře). V dosahu veškerá občanská 

vybavenost a dopravní dostupnost. 

  

Prodej, byt 2+1, 63 m² 

Cena:2 090 000,- Kč 

 + provize RK, včetně poplatků, včetně právního servisu 

Adresa:Boskovická, Řečkovice 

Datum vložení:Včera 

ID:2814706268 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:5 



Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:63 m
2
 

Plocha podlahová:59 m
2
 

Lodžie:4 m
2
 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Satelit 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Komunikace:Asfaltová 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme k prodeji zrekonstruovaný pěkný větší byt OV 2+1 s balkonem a šatnou, 

v Brně Řečkovicích na ul. Boskovická. Byt je umístěný v 3p/4 panelového domu bez výtahu, 

v klidné části řečkovic, v těsném okolí se nachází škola, školka, dětská kavárna, zastávky 

MHD. Byt a dům prošel celkovou rekonstrukcí, má zděné jádro, plastová okna, novější 

kuchyňskou linku včetně spotřebičů, zabezpečovací zařízení. Dům je zateplen včetně střechy. 

CP bytu je 59,4m2 + lodžie 4m2, pokoje 17 a 15m, kuchyně 12m, komora 2,5m. Orientace 

bytu V/Z. V domě je k dispozici kočárkárna a sušárna. Měsíční platby 3808,- Kč. 

  

Prodej, byt 2+1, 72 m² 

Cena:1 830 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Cena je uvedena bez provize RK. 

Adresa:Horácké náměstí, Řečkovice 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:100229 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:13 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 



Plyn:Individuální 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Popis: 

Se soulasem majitele nabízíme k prodeji byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví a celkové 

ploše 72 m2. Rozměry pokojů činí 25 m2 a 19 m2, kuchyně 12 m2. Samostatné vstupy a z 

obývacího pokoje je vstup na lodžii. Byt je v udržovaném standardu a nachází se ve 3. podlaží 

dvanáctipodlažního panelového domu, který prošel celkovou revitalizací (plastová okna, 

zateplení, fasáda). Dům je umístěn v klidné lokalitě na ul. Horácké náměstí, městká část 

Řečkovice. 

  

Prodej, byt 2+1, 72 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

Adresa:Horácké náměstí, Řečkovice 

Datum vložení:02.04.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID zakázky:3257 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:12 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Prodej bytu v OV Brno - Řečkovice, ul. Horácké náměstí. CP 72m2 + lodžie. Byt je situovaný 

ve 3NP/12 panelového domu s výtahem. Dům je zrevitalizovaný - plast. okna, zateplení, 

fasáda, nové výtahy, stupačky. Dispozice: dva neprůchozí pokoje 24 m2 a 19 m2, kuchyň 

12,40 m2, lodžie 1,8 m2, komora 2,8 m2. Byt je v původním stavu, umakartové jádro, určený 

k rekonstrukci. Měsíční náklady cca 5000 Kč vč. FO, služeb, inkasa. Byt je volný. Lze jej 

financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zajistíme. Cena v RK. 

  

Prodej, byt 2+1, 72 m² 



Cena:2 099 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:(nejme plátci DPH), s námi ušetříte! 

Adresa:Horácké náměstí, Řečkovice 

Datum vložení:28.02.2012 

ID zakázky:B-1146 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:11.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Telekomunikace:Telefon 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme prodej bytu 2+1 v lukrativní lokalitě Brno-Řečkovice. V bytě jsou DVĚ 

LODŽIE a menší místnost využívána jako šatna, byt je nově vymalovaný. Na domě proběhla 

rozsáhlá revitalizace: plastová okna, výměna dvou výtahů (celkem jsou tři), plastová okna, 

lodžie, zateplení a nová fasáda, nové vstupní dveře a zádveří, dlažba, telefony do bytu a 

spodní zvonky, stupačky v plastu, střecha domu je v pořádku. Před domem je bezproblémové 

parkování, za domem park, nedaleko zastávka tramvaje a autobusu. Byt má 72 m2 i s dvěma 

lodžiemi. 

  

Prodej, byt 2+1, 69 m² 

Cena:1 760 000,- Kč 

 + provize RK, včetně poplatků, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ provize RK - nejsme plátci DPH 

Adresa:Horácké náměstí, Řečkovice 

Datum vložení:27.12.2011 

Datum aktualizace:28.03.2012 

ID:3959870044 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Poloha domu:Řadový 

Vlastnictví:Osobní 



Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:11 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:69 m
2
 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme prodej bytu v OV 2+1 na Horáckém náměstí v Brně - Řečkovicích. CP 

69 m2. Byt se nachází v nově zrekonstruovaném zatepleném panelovém domě ve zvýšeném 

přízemí, které je v úrovni 2. NP. Nová lodžie. V domě je výtah. Velmi dobrá lokalita - v 

blízkosti zastávka MHD, základní škola, obchodní centrum Globus a veškerá vybavenost. 

Jedná se o prostorný byt ve standardu. Jsou zde nová plastová okna, nové rozvody vč. odpadů. 

Zděné bytové jádro. Dispozice: Obývací pokoj 25 m, pokoj 19 m2, čtvercová kuchyň 12 m2 - 

vstup na novou lodžii 2 m2. Měřiče na vše. V bytě není rozveden plyn, ale v domě ano. Lze 

vybudovat přípojku. Byt je orientován jihovýchodně. Měsíční poplatky 5 200,- Kč + inkaso. 

Uvolnění dohodou Prohlídky po domluvě. Na tuto nemovitost vyřídíme hypoteční úvěr nebo 

jiné půjčky, vybereme optimální financování po dohodě s naším finančním poradcem. 

   

Řečkovice 3+1 

Prodej, byt 3+1, 73 m² 

Cena:2 190 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Horácké náměstí, Řečkovice 

Datum vložení:Včera 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:ZM0009BY 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:10.podlaží 

Plocha užitná:73 m
2
 

Plocha podlahová:73 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k prodeji panelový byt velikosti 3+1 s šatnou o CP 73 m2. Jedná se o velmi pěkný 

byt s lodžií 9.p/12.p s výtahem. Dispozice: pokoje 12 m2, 12 m2, obývací pokoj 20 m2, 

kuchyň 12 m2, chodba 8 m2, šatna 4 m2. Byt je po částečné rekonstrukci, plastová okna, 

obložkové dveře, částečně rekonstruované jádro, koupelna s vanou, WC samostatné. Bytový 



dům je po kompletní revitalizaci - plastová okna, nové rozvody, dodělávají se nové výtahy. 

Velmi dobré zabezpečení domu i bytu (bezpečnostní dveře). Dům je ve velmi klidné lokalitě, 

dobrá občanská vybavenost, bezproblémové parkování. 

  

Prodej, byt 3+1, 70 m² 

Cena:2 050 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Žitná, Řečkovice 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:000437 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:11 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Plocha podlahová:70 m
2
 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Prodej panelového bytu ve 2. patře bytového domu s celkovou plochou 70 m2. Vybavení: 

plastová okna, nové stupačky, umakartové jádro, původní KL, lino v pokojích, komora, 

lodžie. Byt je ihned k nastěhování. 

 

Prodej, byt 3+1, 70 m² 

Cena:2 750 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Jsem majitel. 

Adresa:Kremličkova, Řečkovice 

Datum vložení:12.05.2012 

Datum aktualizace:13.05.2012 

ID:2623042140 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 



Podlaží počet:6 včetně 0 podzemních 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Balkón:2 m
2
 

Lodžie:4 m
2
 

Sklep:5 m
2
 

Popis: 

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví Brno - Řečkovice, ul. Kremličkova. Celková plocha 70 

m2 + lodžie 4,20 m2 a balkon 2,20 m2, 5. patro, vyjímečná lokalita. Byt po rekonstrukci - 

nové interiérové dveře vč. kování, nové vstupní dveře bezpečnostní, parkety po renovaci, v 

kuchyni a chodbě laminát, nové bytové jádro vč. nových zařizovacích prvků zn. Ravak, nová 

kuch. linka vč. sporáku, okna plastová vč. žaluzií + nové garnyže, nové nátěry topných těles, 

nová rozvodnice elektřiny atd. Byt je velmi dobře dispozičně řešen, samostatné vstupy do 

jednotlivých místností, k dispozici spíž a šatna. V bytě přípojka UPC, v domě také Netbox. 

Rozměry: zádveří 6,88 m2; kuchyně 12,04 m2; koupelna 2,65 m2, WC 0,97 m2, obývací 

pokoj 16,31 m2, šatna 2,75 m2, ložnice 10,40 m2, dětský pokoj 12,03 m2, komora-spíž 1,74 

m2. K bytu patří prostorný sklep 4,90 m2. V ceně bytu je regálový a šatní systém v šatně, 

předsíňová stěna, nábytek v komoře a kuchyňská linka vč. sporáku. Dům je po kompletní 

revitalizaci, nové vnitřní rozvody vody a kanalizace, zateplení obvodového pláště, nová 

střecha, nový výtah, nový vstup do domu. Bezproblémové parkování přímo u domu. Díky 

umístění a orientaci východ - západ je byt světlý a slunce si lze užít po celý den, možnost 

posezení a grilování na lodžii. V blízkosti Brněnka, školka, množství dětských hřišť a zeleň. 

Byt bude uvolněn ihned po úhradě. Nepřeji si spolupráci s RK, prosím tímto o 

nekontaktování. Nabídka je určena přímým zájemcům. Prosím o kontaktování na email nebo 

SMS. 

   

Prodej, byt 3+1, 70 m² 

Cena:1 990 000,- Kč 

Adresa:Žitná, Řečkovice 

Datum vložení:18.04.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID:2139030108 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Balkón:4 m
2
 

Sklep:Ano 



Popis: 

Nabízíme prodej OV 3+1 v Brně v Řečkovicích na ul. Žitná, byt se nachází ve 3.p. s výtahem, 

CP 70m2, P 17,12,12m2, K 11,3m2, předsíň 6m2, koupelna 2,7m2, WC zvlášť, balkon 

3,9m2, sklep, byt je ve slušném standardu, měsíční platby cca 5.000,-Kč 

   

Prodej, byt 3+1, 70 m² 

Cena:2 040 000,- Kč 

 + provize RK, včetně DPH 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Žitná, Řečkovice 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:000438 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:13 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Plocha podlahová:70 m
2
 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Prodej panelového bytu 3+1 o výměře 71m2 na ulici Žitná, Brno-Řečkovice. Byt se nachází v 

1.NP/13, s výtahem. Nová plastová okna, podlahy lino, samostatné WC, umakartové jádro, 

kuchyňská linka, plynový sporák, nové stupačky. Byt je ihned k nastěhování. 

   

Prodej, byt 3+1, 69 m² 

Cena:2 290 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:K JEDNÁNÍ 

Adresa:Žitná, Řečkovice 

Datum vložení:21.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:31638 

Budova:Panelová 



Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:13 

Podlaží umístění:12.podlaží 

Plocha užitná:69 m
2
 

Plocha podlahová:69 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:1 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Prodej panelového bytu 3+1, OV, 69m2, lodžie, Nabízíme k prodeji rekonstruovaný panelový 

byt v OV 3+1 s lodžií v 12.NP/12 s nádhernými panoramatickými výhledy na dominanty 

Brna ve velice vyhledávané lokalitě v Brně Řečkovicích na ul. Žitná. Orientace bytu je 

západní s ložnicí na severní stranu. Pokoje o velikosti 17+12+12m2 jsou neprůchozí, kuchyně 

12m2 je s velkou spižírnou, koupelna obložená kachličkami, s vanou, WC samostatně, v 

předsíni prostorná komora, sklepní kóje 1m2. Byt o CP 69m2 prošel rozsáhlou rekonstrukcí s 

výměnou oken, stupaček a odpadů, rozvodu plynu, výměnou pojistek a elektroinstalace v 

předsíni a kuchyni. V celém bytě byly položeny plovoucí podlahy, instalována nová KL s 

digestoří a sporák s horkovzdušnou troubou, došlo na částečnou výměnu interiérových dveří a 

sanity. Bytový dům je po kompletní revitalizaci se zateplením, novou střechou, novými 

výtahy, opravenými lodžiemi. Veškerá vybavenost v dosahu, MŠ, ZŠ, supermarket, nové 

dětské hřiště. Možnost sportovního vyžití a vycházek do Zamilovaného hájku a okolních lesů. 

Výborné spojení do centra. Proto byt splňuje požadavky nadstandartního rodinného bydlení 

nebo lze jej využít k investičním účelům. Financování této nemovitosti realizujeme 

prostřednictvím našeho partnera Gepard finance.Číslo nabídky 31638. 

  

 

Lesná 2+1 

Prodej, byt 2+1, 57 m² 

Cena:1 890 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Barvy, Lesná 

Datum vložení:16.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID:296825436 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 



Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Popis: 

Nabízíme převod práv k DB o velikosti 2+1 v žádané lokalitě Brno - Lesná na ulici Barvy. 

Byt se zasklenou lodžií se nachází v 1np.(3m nad zemí)/4 revitalizovaného panelového domu. 

Byt je hezký slunný, orientovaný převážně na východní stranu s hezkým výhledem. Jádro 

bytu je zděné v původním stavu, koupelna s vanou a umyvadlem WC zvlášť. Kuchyně je 

vybavena kuchyňskou linkou se sporákem. Na podlahách kombinace plovoucích podlah, PVC 

a dlažby. Nové vnitřní dveře do pokojů. U pokoje a kuchyně zasklená lodžie. Vytápění domu 

a ohřev vody je řešeno z nové plynové kotelny. Možnost připojení internetu a kabelové TV 

(UPC). Dům prošel kompletní revitalizací zateplení, oprava lodžií, oprava střechy,nové 

stupačky, plastová okna a vstupní dveře. Celková plocha bytu vč. lodžií činí 56,9m2 + sklepní 

koje 2,5m2, jednotlivé místnosti mají plochu pokoje 16 a 10,3m2, kuchyně 10,2m2, předsíň 

6m2, koupelna 2,60m2, WC 1m2, šatna 4,60m2, lodžie1 3,1m2, lodžie2 3,1m2. Měsíční 

náklady činí 3 050,-Kč + inkaso (elektřina, plyn, televize..) Byt nabízí příjemné bydlení v 

klidném domě s pouze 16 byty, dům je dobře spravovaný, náklady na revitalizaci již téměř 

uhrazeny. Dům se nachází na okraji zástavby s výhledem na zalesněné okolí Brna. Parkování 

bezproblémové u domu. 

     

Prodej, byt 2+1, 54 m² 

Cena:1 800 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK (nejsme plátci DPH) 

Adresa:Slavíčkova, Lesná 

Datum vložení:02.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:A00089 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:54 m
2
 

Plocha podlahová:54 m
2
 

Balkón:Ano 

Popis: 

- panelový dům po celkové revitalizaci (stupačky v plastu, okna plastová, nová střecha, 

zateplení, fasáda, nové lodžie, nové vchodové dveře a schránky) - byt se nachází ve II. NP( 

cca 3 m nad zemí) / 9 s výtahem CP: 54 m2 + lodžie 4 m2 + sklep. Kolárna, prádelna. 



Orientace bytu: S ( kuchyň, pokoj ), J. ( obyvák s lodžií ). Topení: ústřední, dálkové , 

poměrové měřiče + termoventily Dispozice: prostorná předsíň cca 9 m2 ( na zemi dlažba ) se 

samostatnými vstupy na WC a do koupelny ( dlažba, obklady ), kuchyň cca 9 m2 ( lino, 

novější kuchyňská linka ), 2 neprůchozí pokoje 19 m2 ( parkety ) + lodžie a 13 m2 ( parkety ), 

komora 3 m2. Byt je v udržovaném standardu, vhodný k okamžitému bydlení. Možná koupě i 

se zařízením. Měsíční náklady 2 800 Kč ( vč. FO 940 Kč.) + záloha na elektřinu + plyn ( cca 

1 000 Kč / 3 os. ). Parkoviště před domem. V blízkosti MŠ, ZŠ, lékaři, supermarkety, 

plavecký stadion. Výborné dopravní spojení. Dům se nachází ve vyhledávané a klidné 

lokalitě. 

     

Prodej, byt 2+1, 57 m² 

Cena:1 890 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Barvy, Lesná 

Datum vložení:Včera 

ID zakázky:balikovaBT24930:1242615 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Plocha podlahová:57 m
2
 

Lodžie:6 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Popis: 

Nabízíme převod práv a povinností k DB 2+1 ve vyhledávané lokalitě Brno Lesná. Byt se 

nachází v 1/4 NP revitalizovaného panelového domu na ulici Barvy na okraji zástavby s 

nádherným výhledem do okolní přírody. Dispozičně je řešen samostatnými pokoji 16 a 10,3 

m2, kuchyní 10,2 m2, předsíní 6 m2, šatnou 4,6 m2, koupelnou a samostatným WC. Jeho 

celková plocha včetně dvou zasklených lodžií po 3,1 m2, činí 56,9 m2 + sklepní koje 2,5 m2. 

Kuchyně je vybavena vkusnou kuchyňskou linkou s plynovým sporákem. Jádro bytu je zděné 

v původním stavu, koupelna je s vanou. Nové jsou zde podlahy a obložkové dveře, plastová 

okna. Dům po revitalizaci je zateplen, opravené a zasklené lodžie, opravená střecha, nové 

vchodové dveře a stupačky. Vytápění i ohřev vody je zabezpečeno z nové plynové kotelny. 

Náklady na bydlení jsou velice nízké, cca 3000 Kč + inkaso (el.,plyn.,televize atd.). Klidné a 

bezproblémové bydlení s volnými parkovacími místy před domem. Jako bonus RK nabízíme 

15% slevový kupon firmy Keraservis s.r.o. na rekonstrukci koupelny dle vašeho výběru, 

včetně návrhu architekta. 



     

Prodej, byt 2+1, 60 m² 

Cena:1 750 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Třískalova, Lesná 

Datum vložení:02.03.2012 

ID zakázky:BT15:1237673 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:5 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Balkón:6 m
2
 

Popis: 

Nabízíme pěkný dvoupokojový byt v osobním vlastnictví v jedné z nejatraktivnějších lokalit 

Brno Lesná, na ul. Třískalova. Byt o CP cca 60 m2 je udržovaný, ve standartu. Byt sestává 

z předsíně o ploše 6 m2, kuchyně o ploše 11 m2, dvou pokojů jednotlivě o ploše 16 a 10, m2, 

sociálního zařízení a prostorné komory. Kuchyně je vybavena standardní kuchyňskou linkou, 

kombinovaným sporákem, odsavačem par, k dispozici je zde odvětrávaná spížka. Pokoje jsou 

prostorné, neprůchozí, se samostatnými vstupy, na podlaze jsou parkety. Vstup na velký 

balkon vede z kuchyně a obývacího pokoje. Sociální zařízení je ve standartu, WC je zvlášť, 

v koupelně je k dispozici vana. Vytápění domu je zajištěno ústředním dálkovým topením, byt 

má vlastní měřiče tepla a vody. K bytu dále náleží sklep. V domě společná TV anténa, 

možnost připojení tel. linky, možnost internetu a kabelové TV. Na domě proběhne celková 

revitalizace domu ( nová plastová okna, zateplení domu, nová fasáda, rekonstrukce balkonů ). 

Byt se nachází ve 3. patře 4-patrové budovy bez výtahu v klidné a žádané lokalitě, v okolí 

domu vzrostlá zeleň, hřiště, bezproblémové parkování. Bezproblémová dostupnost autem i 

MHD, poblíž domu je zastávka MHD, plavecký stadion a obchody. Uvolnění bytu možné 

ihned. 

   

Prodej, byt 2+1, 57 m² 

Cena:1 890 000,- Kč 

Poznámka k ceně:nejsem plátce DPH 



Adresa:Třískalova, Lesná 

Datum vložení:20.02.2012 

ID zakázky:000056 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Plocha podlahová:58 m
2
 

Lodžie:Ano 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízím OV 2+1, v klidné lokalitě Brno- Lesná na ulici Třískalova 2p./4, panel, 2x lodžie 

dobře dispozičně řešený, sam. vstupy do pokojů, prostorná komora obývací pokoj -16 m2, 

ložnice -10,3m2 , kuchyň -10,2m2 vstupy na lodžie z kuchyně a obývacího pokoje zděné 

jádro, v koupelně sprchový kout v chodbě a kuchyni plovoucí podlaha, ložnice a obývací 

pokoj parkety, orientace V a J k bytu náleží sklepní kóje, možnost využít společné prostory 

(kočárkárna a sušárna) CP 57,7m2 V domě jsou nové stupačky v tomto roce plánováno 

zateplení náklady 3.985 (fond oprav 1118,-- Kč) Pěkné klidné místo s výhledem do zeleně. 

Bezproblémové parkování před domem. Dobrá dostupnost do centra, v blízkosti zastávka 

MHD, okolí veškerá občanská vybavenost Další informace a prohlídky na tel. 775 20 80 70 

     

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:1 980 000,- Kč 

Adresa:Ibsenova, Lesná 

Datum vložení:29.09.2011 

Datum aktualizace:03.03.2012 

ID zakázky:BT32425:1086068 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Popis: 



Nabízíme k prodeji pěkný byt ve vyhledávané lokalitě Brno-Lesná na ulici Ibsenova. CP bytu 

činí 55 m2.Pokoje jsou neprůchozí.Dispozice bytu: prostorná předsíň, obývací pokoj s 

balkónem,l ožnice, kuchyně, šatna, koupelna a WC. K bytu náleží sklep a další společné 

sklepní prostory, kolárna a vlastní popelárna.Z bytu je jednou stranou krásný výhled na Brno 

a na druhou stranu do zeleně.Možnost případně ponechání zařízení bytu.Dům je po celkové 

rekonstrukci: nový vstup, nový výtah, zateplení, fasáda, nové balkony, nová plastová okna a 

stupačky. Jedná se o velmi klidnou lokaliku s veškerou občanskou vybyveností v okolí. 

     

Prodej, byt 2+1, 53 m² 

Cena:1 910 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Cena je včetně provize RK 

Adresa:Haškova, Lesná 

Datum vložení:24.03.2012 

ID zakázky:046-N00993 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:53 m
2
 

Plocha podlahová:53 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme na prodej byt 2+1 s balkonem v osobním vlastnictví v Brně Lesná na 

ulici Haškova. Jedná se o panelový byt ve standardním stavu ve 3.NP./7 o celkové rozloze 

53,5 m2 (+ balkon) s výtahem. K bytu náleží sklep a společná kočárkárna. Dispozice bytu : 

předsíň, samostatné vstupy do pokojů 18,25 m2 + 18,25 m2, kuchyně 8,75 m2 včetně 

kuchyňské linky, sporáku, trouby, koupelny s vanou a WC zvlášť. Vybavení bytu : okna 

původní, PVC v kuchyni a v předsíni, v pokojích jsou parkety. Měsíční náklady jsou cca 2 

719 Kč (z toho je 977 Kč fond oprav) + elektřina a plyn, vlastní měřiče tepla a vody. 

Parkování před domem. MHD je v blízkosti. Dům je zateplený má nové vstupní dveře a 

schránky. Orientace bytu JZ. Koupi bytu lze financovat hypotečním úvěrem. Pro více 

informací kontaktujte realitního makléře. 

   



 

Lesná 3+1 

Prodej, byt 3+1, 74 m² 

Cena:2 790 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Slavíčkova, Lesná 

Datum vložení:06.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:3952 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:9 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Rok rekonstrukce:2010 

Voda:Místní zdroj 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Popis: 

Zrekonstruovaný byt v OV 3+1 o výměře 74 m2 ve 4. podlaží panelového, revitalizovaného 

domu s výtahem v Brně Lesné na ulici Slavíčkova. Dům i byt prošly zdařilou rekonstrukcí - 

zateplení fasády, nová plastová okna, nové IS, zděné jádro se samostatnou koupelnou s 

masážním sprchovým koutem, samostatné WC, nová kuchyňská linka s vestavěnými 

spotřebiči Bosch, bezpečnostní dveře a pod. Dispozičně je byt řešen jako 3+1 s neprůchozími 

pokoji 19 m2,13 m2 a 13 m2, kuchyní 14 m2 a předsíní 8 m2. Měsíční náklady na bydlení 

činí 3 200,- Kč/měsíc + inkaso. Možnost financování hypoúvěrem nebo úvěrem ze stavebního 

spoření. 

        

Prodej, byt 3+1, 72 m² 

Cena:2 390 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Loosova, Lesná 

Datum vložení:12.09.2011 



Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:OKBS31638 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:10.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Balkón:Ano 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 3+1 Brno, Lesná, ulice Loosova, 

panel, 10.p/12, 2x výtah, celková plocha 68m2, pokoje se samostatnými vstupy 18m2, 13m2, 

11m2, kuchyně 7m2, předsíň 9m2, koupelna s vanou, samostatné WC, lodžie, sklep. Byt po 

částečné rekonstrukci - zděné bytové jádro, novější kuchyňská linka, plastová okna. Dům po 

revitalizaci v roce 2006 - plastová okna, stupačky v plastu, termostatické hlavice na 

radiátorech. V blízkosti domu obchodní středisko, parky s hřištěm, zastávka MHD. Uvolnění 

bytu ihned. Druh objektu: panelová Stav objektu: velmi dobrý Celková plocha: 68 m2 Patro: 

10 Počet pater: 12 

      

Prodej, byt 3+1, 80 m² 

Cena:2 900 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+provize RK (včetně právního servisu) 

Adresa:Fillova, Lesná 

Datum vložení:31.01.2012 

Datum aktualizace:07.03.2012 

ID zakázky:M177 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:80 m
2
 

Balkón:2 m
2
 

Popis: 

Nabízíme prodej bytu 3+1 na ulici Fillova v Brně-Lesné. Byt se nachází v 7. patře panelového 

domu, celková plocha bytu činí 80 m2+balkon. Byt po generální rekonstrukci z roku 2011-

vyzděné jádro, nová kuchyňská linka, nová koupelna s vanou, WC, nová dlažba v kuchyni a 

předsíni, rozvody elektřiny v mědi, nová instalace plynu a vody. Rekonstrukce v rámci domu-

nový výtah, plastová okna, balkon, k úplné revitalizaci chybí pouze zateplení. Pokoje (18 m2, 



12 m2 a 12 m2) neprůchozí, kuchyně 14 m2. V bytě také komora (3 m2), vhodná jako 

odkladový prostor. K bytu náleží také sklepní kóje. Byt se nachází ve velmi klidné, atraktivní 

oblasti, v blízkosti přírody a zeleně, u domu dětské hřiště, základní škola, veškerá občanská 

vybavenost v okolí. 

      

Prodej, byt 3+1, 74 m² 

Cena:2 390 000,- Kč 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Adresa:Brechtova, Lesná 

Datum vložení:22.02.2012 

Datum aktualizace:06.03.2012 

ID zakázky:43588 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Doprava:Silnice, MHD, Autobus 

Popis: 

Nabízíme k prodeji atraktivní byt v osobním vlastnictví na Lesné, který nabízí krásný 

nerušený výhled, z 5.patra s novým balkonem orientovaným jihozápadně. Byt se nachází v 

panelovém revitalizovaném domě. Zateplený, nová plastová okna, vstupní dveře, stoupačky, 

nové rozvody elektřiny v domě + připravená pojistka na eletrickou troubu (v rozvodové skříni 

na chodbě). FO se již nebude navyšovat, naopak. V domě je výtah, k bytu náleží sklep a v 

domě jsou i společné prostory (kočárkárna a sušárna). Celková plocha bytu je 74 m2. Při 

vstupu do bytu se nachází obdelníková předsíň 7,8 m2, ze které jsou samostatné vstupy do 

všech místností. Po pravé straně je nejprve WC, dále vstup do samostatné koupelny s vanou. 

Jádro je polozděné, v původním a udržovaném stavu. Dále je vstup do kuchyně (8,75 m2) ve 

tvaru L. Zde je kuchyňská linka, sporák, spíž na potraviny. Jeden z pokojů o velikosti 12,6 m2 

pokračuje dále po pravé straně z předsíně. Na levo z předsíně je druhý pokoj (18,m2) a 

obývací pokoj s nikou (21,4m2). Z pokoje je vstup na balkón. Niku je možné oddělit a využít 

jako komoru, či šatnu. Podlahy v pokojích jsou parkety + koberce, zbytek bytu linoleum. Byt 

je k prodeji včetně nábytku. Možnost připojení k internetu. Na střeše domu je společná anténa 

pro příjem digitální televize. K nastěhování v první půlce května. Další informace Vám ráda 

poskytnu. Financování nemovitostí zajišťujeme vlastním partnerem bez poplatku. 



    

Prodej, byt 3+1, 72 m² 

Cena:2 590 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Šrámkova, Lesná 

Datum vložení:28.02.2012 

ID zakázky:BT6783:1235016 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Lodžie:4 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Popis: 

Jako výhradní zástupci majitele nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 72m2 

na ulici Šrámkova v Brně - Lesné. Byt se nachází v 5. poschodí. Má samostatné vstupy z 

předsíně, WC a koupelna zvlášť, v koupelně sprchový kout. Dům je po celkové revitalizaci, 

plastová okna, nové stupačky, nové lodžie a zateplení domu. Dům je velice pěkně udržovaný, 

včetně okolí. V blízkosti je škola, mateřská škola, nákupní středisko,poliklinika, plavecký 

bazén, MHD. Dle dohody možnost ponechání kompletního zařízení. Celkové náklady 3700,-

Kč/měsíc včetně inkasa. Volné ihned. Zakázku vyřizuje J.Šlezingr tel. 608764166 

     

Prodej, byt 3+1, 74 m² 

Cena:2 790 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Slavíčkova, Lesná 

Datum vložení:13.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:000271pd 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 



Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:20.02.2012 

Doprava:Silnice, MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Se souhlasem majitele nabízíme prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví. Ideální nabídka pro 

klienty, hledající bydlení v blízkosti centra i zeleně, v žádané lokalitě, s výbornou dopravní 

dostupností a kompletní občanskou vybaveností. Jedná se o byt v panelovém domě po 

revitalizaci, s výtahem – zateplení domu, nová fasáda domu, nové rozvody, nové lodžie. K 

bytu náleží sklep. Byt je po velmi zdařilé rekonstrukci – nová kuchyňská linka včetně 

elektrospotřebičů (sklokeramická dotyková varná deska, pečící trouba, myčka, odsavač par – 

vše značka Bosch), nové podlahy, zděné jádro, nová koupelna s hydromasážním sprchovým 

koutem a parní saunou, závěsná toaleta, plastová okna s žaluziemi, nové interiérové dveře, 

vstupní dveře jsou vysoce bezpečnostní, lodžie je opařena venkovní markýzou. Výměry 

místností: Pokoje 21 + 13 + 13 m2, kuchyně 14 m2, předsíň 8 m2, lodžie 5 m2. Pokoje mají 

samostatné vstupy, jsou neprůchozí. Možnost připojení internetu a kabelové televize. V domě 

je možné využívat společnou kočárkárnu a sušárnu. Parkování bezproblémové před domem. 

Bytová jednotka není zatížena zástavou, věcným břemenem ani právy třetích osob, je možné 

financování hypotékou či úvěrem ze stavebního spoření. K dispozici dohodou. Na našich 

stránkách najdete více informací k bytu. 

      

Prodej, byt 3+1, 78 m² 

Cena:2 800 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Ibsenova, Lesná 

Datum vložení:13.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:BT10:1243486 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Plocha podlahová:78 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 



Popis: 

Nabízíme k prodeji velmi pěkný třípokojový byt s obytnou kuchyní v osobním vlastnictví, po 

rekonstrukci, nacházející se v 6. patře osmipatrového panelového domu s výtahem, v 

lukrativní lokalitě Lesná, na ulici Ibsenova, v sousedství lesů a současně s vynikající 

dostupností do centra města. Byt o celkové ploše 78 m2 sestává z prostorné předsíně, obytné 

kuchyně o ploše 14,5 m2, tří pokojů o ploše 18,5 m2, 13 m2, 13 m2, sociálního zařízení a 

komory o 3 m2. Kuchyně je prostorná a je vybavena novou kuchyňskou linkou a vestavěnými 

spotřebiči. Pokoje jsou světlé, neprůchozí, se samostatnými vstupy, na podlaze jsou položeny 

dřevěné parkety. Sociální zařízení je po rekonstrukci, koupelna i WC je nově obložena 

keramikou, jádro je zděné, v koupelně je k dispozici vana, WC je samostatné. V cleém bytě 

nové podlahy plovoucí a dlažba. K bytu dále náleží nová lodžie a sklep. Orientace: jih, sever. 

Možnost kabelové televize a internetu. Dům prošel revitalizací: nové plastové stupačky, nové 

lodžie, zateplení domu, nové páteřní el. rozvody v domě, nové výtahy. Díky výborné 

občanské vybavenosti je zde vše nadosah - MŠ, ZŠ, supermarket, zdravotní středisko, lékárna, 

různé obchody a restaurace, krytý bazén. Dostupnost lokality do centra je výborná ( cca 10 

minut ), zastávka MHD cca 1 min. chůze. Parkovat lze před domem. Vhodné pro rodinu s 

dětmi. 

   

Prodej, byt 3+1, 67 m² 

Cena:2 200 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Haškova, Lesná 

Datum vložení:12.01.2012 

Datum aktualizace:05.03.2012 

ID zakázky:B-1108 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:13 

Podlaží umístění:13.podlaží 

Plocha užitná:67 m
2
 

Plocha podlahová:67 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:Ano 

Telekomunikace:Telefon 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ne 

Popis: 



Exkluzivně nabízíme slunný byt 3+1 v osobním vlastnictví v oblíbené lokalitě Brno - Lesná. 

CP 67 m2, neprůchozí pokoje o velikostech 18, 13, 11 m2, kuchyně 7 m2, komora 3 m2. V 

bytě je ZDĚNÉ jádro, samostatné WC a spíž. V obývacím pokoji plovoucí podlaha, v 

ostatních pokojích a v chodbě jsou na původních parketách koberce, v kuchyni linoleum. 

Dům prošel celkovou revitalizací: zateplená nová fasáda, nové stupačky, nová plastová okna, 

nové výtahy, nové vchodové dveře, nové schránky, bezpečnostní kamerový systém. Orientace 

na sever a východ, z pokojů je krásný výhled do zalesněné části Lesné. V místě výborná 

občanská vybavenost, bezproblémové parkování před domem. Dostupnost do centra 15 min. 

      

 

Líšeň 2+kk 

Prodej, byt 2+kk, 44 m² 

Cena:1 400 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK 

Adresa:Líšeň 

Datum vložení:03.05.2012 

ID zakázky:6517 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Sídliště 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:4 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:44 m
2
 

Plocha podlahová:44 m
2
 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus 

Bezbariérový přístup:Ano 

Popis: 

Nabízíme převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu v klidné lokalitě Brno-

Líšeň, ulice Hájkova. Jedná se o byt 2+KK, celková plocha bytu 44 m2, umístěný v přízemí 4 

patrového panelového domu. Dům po celkové revitalizaci ( zateplení, nová fasáda, plastová 

okna, supačky, vchodové dveře, zvonky, schránky, střecha ). Byt je udržovaný, bytové jádro 

po rekonstrukci ( zděné a s části sádrokarton ). K bytové jednotce náleží sklepní koje a 



komora využívána jako spíž. Vytápění bytu a ohřev vody je řešen vlastním plyn. kotlem pro 

selý dům. Parkování před domem. MHD v blízkosti domu, veškerá občanská vybavenost v 

okolí. Možnost bezplatného převodu do OV. Více info v RK. 

   

Prodej, byt 2+kk, 42 m² 

Cena:1 400 000,- Kč 

Adresa:Popelákova, Líšeň 

Datum vložení:21.02.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID zakázky:10029 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Poloha domu:V bloku 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:42 m
2
 

Plocha podlahová:40 m
2
 

Sklep:Ano 

Datum zahájení prodeje:21.02.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD 

Komunikace:Asfaltová 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt 2+kk v OV na ulici Popelákova v Brně-Líšni. Byt se nachází v 

revitalizovaném bytovém domě ve 2.NP/4. Celková podlahová plocha je 40 m2 a k bytu patří 

sklep.Pokoje mají výměru 20 m2 a 8 m2. Byt je v udržovaném standardu, s původním 

umakartovým jádrem. Podlahy PVC, plastová okna.Velice nízké náklady na energie a služby. 

Jedná se o velice příjemnou a klidnou oblast Líšně(nedaleko Stará Líšně a náměstí Karla 

IV).Možný i 100 % hypoteční úvěr. 



 

Prodej, byt 2+kk, 46 m² 

Cena:1 399 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ 2,5 % provize RK (včetně právního servisu) 

Adresa:Hochmanova, Líšeň 

Datum vložení:24.02.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID zakázky:10033 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obchodní a obytná 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:46 m
2
 

Plocha podlahová:44 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Datum zahájení prodeje:24.02.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice 

Komunikace:Asfaltová 

Popis: 

Nabízíme k prodeji velmi pěkný byt 2+kk, Brno-Líšeň, na ulici Hochmanova. Byt se nachází 

ve 2.NP/7 rekonstruovaného panelového domu. Rekonstrukce proběhla nedávno a zahrnovala 

nové stupačky, zateplení, vchodové dveře a fasádu domu. Byt je velmi pěkný, udržovaný, s 

umakartovým jádrem a plastovými okny. Celková plocha bytu činní 46m2. K bytu náleží 

sklep o výměře 2 m2. Podlahy: dlažba a pvc, položené koberce. V blízkosti je veškerá 

občanská vybavenost, byt poblíž vyhledávané lokality Mariánské údolí. Po dohodě lze 

ponechat také některé součásti zařízení (mikrovlnka, postel,...).Možný převod okamžitý do 

OV, anuita nulová, a je zde možný hypoteční úvěr. Byt volný ihned. Doporučujeme, 

prohlídka napoví víc. 

 



Prodej, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:1 450 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Vlkova, Líšeň 

Datum vložení:02.04.2012 

Datum aktualizace:29.04.2012 

ID zakázky:HM0006BY 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Sklep:Ano 

Topení:Ústřední dálkové 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o velikosti 2+kk v osobním vlastnictví na ulici 

Vlkova v Brně-Líšni. Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Jedná se o revitalizovaný dům 

v klidné části obce.Celková plocha bytu činí 47m - pokoj s kuchyňským koutem 26m, ložnice 

8m, předsíň 7,7m, koupelna 2m. K bytu náleží sklep. Výborná poloha domu, v blízkosti se 

nachází supermarket Billa, zastávka tramvaje č.8 (10 minut do centra), škola, školka, pošta. 

Měsíční náklady 4.100,-Kč pro 4 osoby (dvě malé děti, větší spotřeba vody). 

 

Prodej, byt 2+kk, 44 m² 

Cena:1 600 000,- Kč (k jednání) 

 + provize RK 

Adresa:Konradova, Líšeň 

Datum vložení:19.04.2012 

ID zakázky:B 5112 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:44 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 



Pěkný, udržovaný byt 2+kk v OV, Brno-Líšeň, Konrádova. Dům je zateplen a revitalizován 

(nový výtah, nové stupačky, schránky, zvonky, vstup do domu, elektro společných prostor, 

střecha). Revitalizace je uhrazena, nesplácí se žádný úvěr. Výhled na líšeňské údolí. CP 

44m2. 3.patro/7. Plocha pokoje s kuchyní 17m2, druhý pokoj 16m2 (nika jako ložnice). Okna 

dřevěná. Na podlahách lino. Výtah, sklep. Bez balkónu. Kuchyňská linka plechová. Sporák i 

trouba elektrické. V koupelně vana. WC samostatné. Orientace bytu na západ. Vytápění 

centrální dálkové, termostatické ventily, poměrové měřiče. Telefon, kabelová TV, internet. 

Měsíční náklady 4tis. Kč. Volný dohodou. 

 

Prodej, byt 2+kk, 44 m² 

Cena:1 300 000,- Kč 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Adresa:Molákova, Líšeň 

Datum vložení:17.04.2012 

Datum aktualizace:18.04.2012 

ID zakázky:J1b0103 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:44 m
2
 

Plocha podlahová:44 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme prodej družstevního bytu 2+kk na ulici Molákova. Byt se nachází v 3.NP z 8 

panelového domu s výtahem. Byt má celkovou plochu 44 m2, je ve velice dobrém a 

udržovaném stavu. V bytě je umakartové jádro. Předsíně, koupelna, WC a kuchyňský kout 

jsou vydlážděné, v pokojích koberce. Výměry místností jsou: pokoj s kuchyňským koutem 

(16m2), pokoj (17m2), předsíň (6m2), koupelna (2m2) a WC (1m2). Dům je po celkové 

revitalizaci - nové plastové okna, dům je zateplený a má nové stupačky. Celkové měsíční 

náklady na byt činí 4.020,- Kč + elektřina. Převod do OV je možný za 3 roky po splacení 

hypotečního úvěru, který si vzal dům na revitalizaci. Byt je volný od 1.5.2012. Prohlídky bytu 

jsou možné po tomto datumu. 

   



 

Líšeň 3+1 

Prodej, byt 3+1, 65 m² 

Cena:1 849 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:Cena včetně právního servisu 

Adresa:Hochmanova, Líšeň 

Datum vložení:19.04.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:N1200748 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:65 m
2
 

Plocha podlahová:65 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:04.05.2012 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Prodej prostorného bytu v Brně - Líšeň, na ul. Hochmanova. Převod do OV. Byt s balkonem 

zaujímá celkovou plochu 75 m2 a leží v 3 NP panelového domu s novým výtahem. Zateplená 

střecha, plastová okna, nové stupačky. V koupelně vana, wc oddělené, obložený jádro. 

Západně orientovaná kuchyně, dva pokoje a balkon s výhledem. Jeden pokoj na východ. 2 

pokoje jsou neprůchozí. Rozměry [m2] - 19/12/12/k9. Bližší info u RK. 

   

 

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:1 750 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Vlkova, Líšeň 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:10040015 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 



Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Satelit, Kabelová televize, Kabelové rozvody 

Doprava:MHD 

Popis: 

Nabízíme k prodeji prostorný byt 3+1 o CP 75m2 v OV, Brno-Líšeň, ul. Vlkova. Byt se 

nachází v 5.p./8 panelového domu s výtem po kompletní revitalizaci (zateplení, stoupačky, 

výtah, kanalizace, rozvody, střecha). Byt je velmi slunný a útulný. Měs. náklady cca 

3400Kč/měs. vč. FO + elektřina. K bytu náleží sklepní koje. Parkování přímo u domu. 

Výborná dostupnost do centra- MHD zastávka tram č.8 cca 2 min. chůze. Veškerá občanská 

vybavenost. Více info v RK 

   

Prodej, byt 3+1, 74 m² 

Cena:1 700 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Strnadova, Líšeň 

Datum vložení:26.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:OKBC31126 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1, Brno, Líšeň, ulice Strnadova, panel, 

1.NP/8, výtah, celková plocha 74m2. V bytě jsou plastová okna, zděné jádro, měřáky topení, 

nové stupačky, koupelna a samostatné WC po rekonstrukci. V předsíni se nachází vestavěná 

skříň. Zavedena kabelová televize a internet. Bezproblémové parkování na přilehlém 



parkovišti i pozdních hodinách. Po doplacení anuity ve výši 16.000 Kč, možný převod do OV. 

Uvolnění bytu dohodou. Druh objektu: panelová Stav objektu: velmi dobrý Celková plocha: 

74m2 Patro: 1 Počet pater: 7 

   

Prodej, byt 3+1, 74 m² 

Cena:1 980 000,- Kč 

Poznámka k ceně:O ceně možno ještě jednat. Provize RK dohodou. 

Adresa:Molákova, Líšeň 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:3181716060 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Popis: 

Naše RK nabízí Převod členských práv a povinností k DB 3+1 74m2 - panel,4p.s výtahem. 

Byt se nachází ve vyhledávané lokalitě Brno-Líšeň. Dům je po revitalizaci /zateplený, nová 

plastová okna,nové stupačky, fasáda/. Byt je udržovaný-standard.Nájem 6 500Kč /včetně 

úvěru na revitalizaci/+ inkaso(cca 1000Kč). V místě veškerá občanská vybavenost/škola, 

školka, lékař, nákupni střediska,blízko do přírody, atd./ Rychlá dostupnost do centra (MHD). 

Volný k 30.6.2012. Možnost úvěru ze stavebního spoření. 

 

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:1 799 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:Nejsme plátci DPH (s námi ušetříte) 

Adresa:Strnadova, Líšeň 

Datum vložení:06.01.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:B-1104 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 



Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme převod práv k DB 3+1 na ul. Strnadova v Líšni. CP 75m2, byt se 

nachází ve 2.p/8 panelového domu s výtahem. Dům prošel revitalizací, v bytě je obložené 

jádro nově vybaveno se sprchovým koutem , PLASTOVÁ OKNA, lodžie 5 m2. Neprůchozí 

pokoje (viz půdorys). Dva pokoje s kuchyní jsou orientovány na východ, jeden pokoj na 

západ. Po splacení anuity 12.000,- je možný převod do OV. FO činí 962,-. Dispozice: předsíň 

- 13m2, kuchyň - 9,5m2, obývací pokoj - 19,65m2, pokoj - 12,6m2, pokoj - 12m2, lodžie - 

5m2, koupelna - 3m2, WC - 1m2. Koupi bytu lze financovat hypotečním úvěrem, který Vám 

vyřídíme. 

     

Prodej, byt 3+1, 62 m² 

Cena:1 740 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:K ceně bude připočtena provize RK. 

Adresa:Strnadova, Líšeň 

Datum vložení:14.03.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID zakázky:235855 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží počet:9 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:62 m
2
 

Plocha podlahová:62 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:2 m
2
 

Rok rekonstrukce:2008 

Voda:Dálkový vodovod 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize 



Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Byt 3+1 ve 4.NP celkově revitalizovaného panelového domu. V bytě jsou plastová okna, nově 

vyměněné bezpečnostní dveře a stylová kuchyňská linka se sporákem. V bytě je možno 

ponechat i ledničku a stěnu v obývacím pokoji. Dostatek úložných prostor díky novým 

skříním v předsíni. Dům je zateplen, nová fasáda i stoupačky. MHD do centra 15 minut. V 

bezprostřední blízkosti potraviny. Volné ihned. 

 

  



Slatina 2+1 

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:1 550 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Mikulčická, Slatina 

Datum vložení:19.02.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID:3946263132 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Doprava:MHD 

Popis: 

Jedná se o prodej družstevního bytu v 2+1 Brno - Slatina, ul. Mikulčická, celková plocha cca 

55m2, ve 2. patře, s možností převodu do OV po doplacení úvěru na revitalizaci., Jedná se o 

byt v panelovém domě po revitalizaci s výtahem s dobrou dostupností do centra města. 

Samostatné vstupy do pokojů, samostatná koupelna s vanou a zasklená lodžie. Kuchyň je s 

původní linkou a umakartovým jádrem. Dům je po revitalizaci – nová zateplená fasáda, nová 

střecha, nová plastová okna, nové vstupy do domu. 

   

Prodej, byt 2+1, 59 m² 

Cena:1 900 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Šlapanická, Slatina 

Datum vložení:28.02.2012 

Datum aktualizace:13.03.2012 

ID zakázky:K14724LP 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:59 m
2
 

Plocha podlahová:59 m
2
 



Balkón:3 m
2
 

Lodžie:6 m
2
 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Prostorný byt 2+1 v osobním vlastnictví, o celkové ploše 59m2, pokoj 18m2+16m2 + 6m2 

lodžie a 3m2 balkón, nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaží ze čtyř panelového domu s 

výtahem na začátku Šlapanic na ulici Brněnská 23 min na hlavní nádraží přímým spojem 

trolejbusu číslo 31. Byt je vhodný jako startovní bydlení nebo jako investice na pronájem 

nebo jen pro klienty hledající klidné bydlení s dobrou dostupností do centra Brna. Byt je po 

rekonstrukci, zděné jádro, podlahy chodba, koupelna a kuchyně dlažba, pokoje plovoucí 

podlaha a korková podlaha, nové stupačky, topení ústřední s měřiči. K bytu náleží balkón, 

lodžie, prostorná komora a sklep. K bytu je možno přikoupit garáž v hodnotě 200.000,- Kč. 

Dům prošel kompletní rekonstrukcí, nová střecha, nový vchod, zateplení, lodžie. Šlapanice 

leží necelých deset kilometrů jihovýchodně od Brna. Rozkládají se v nadmořské výšce od 220 

do 260 m. Patří mezi nejzajímavější oblasti na Moravě s tisíciletou kulturní a historickou 

tradicí. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1235. Mezi významné památky patří kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, Scholasterie se starou farou, budova gymnázia a budova 

městského úřadu. Dnes žije ve Šlapanicích 6 559 obyvatel, z toho 328 v části Bedřichovice. 

Město Šlapanice je od roku 2003 městem s rozšířenou působností. Jeho správní obvod tvoří 

40 okolních měst a obcí. Dům se nachází v blízkosti veškerých služeb a obchodů. Bližší 

informace u realitního makléře. 

      

Prodej, byt 2+1, 55 m² 

Cena:1 650 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK (nejsme plátci DPH) 

Adresa:Strážnická, Slatina 

Datum vložení:22.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:A10146 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Balkón:Ano 



Sklep:Ano 

Popis: 

Realitní kancelář SOS Reality nabízí k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 a 

výměře 55 m2. Byt je umístěn v 6.patře/6 revitalizovaného domu (výměna oken, zateplení 

fasády, zvětšení balkonu, výměna stupaček, kompletní rekonstrukce střechy). Interiér bytové 

jednotky je v původním stavu vyjma novější kuchyňské linky, tj. bytová jednotka má klasické 

bytové umakartové jádro, v koupelně jsou na jádru nalepené obklady. Pokoje jsou neprůchozí 

se samostatnými vstupy, z menšího pokoje je pak vstup na dostatečně prostorný a zvětšený 

balkon. Bytová jednotka má vzhledem ke svému umístění v posledním 6.patře domu pěkný 

výhled na přilehlé okolí a současně díky orientaci obytných pokojů jižním směrem poskytuje 

dostatek denního světla. Za domem je dětské hřiště s prolízačkami, v blízkém okolí (do 200m) 

je dostupná veškerá občanská vybavenost včetně obchodů, škol a sportovišť. Proto je tato 

bytová jednotka pro svoji rychlou dostupnost do centra města Brna, kompletní infrastrukturu a 

klidné lokalitě menšího sídliště předurčena ke spokojenému rodinnému bydlení. Celkova vyse 

mesicni platby za uzivani bytu činní 3 554,- Kc, přičemž v této částce je zahrnuta platba do 

fondu oprav, splatka uveru za revitalizaci domu, ohrev TUV, pojisteni domu, provozni 

výdaje, spolecnou elektřinu, spravu domu, uklid, dodávku tepla, vodne stocne, vytah. Naše 

RK vám zajistí financování vámi vybraného bytu, pozemku nebo RD. 

    

Prodej, byt 2+1, 61 m² 

Cena:2 000 000,- Kč 

Poznámka k ceně:Cena včetně právního servisu, k jednání 

Adresa:Rousínovská, Slatina 

Datum vložení:11.04.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:N1200684 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:61 m
2
 

Plocha podlahová:61 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Prodej bytu 2+1, OV, 61 m2, Brno-Slatina, Rousínovská. Dům po celkové revitalizaci, nová 

plastová okna, zateplení, stupačky, nový balkón. Byt je po rekonstrukci a nachází se v 

1NP/4NP, je částečně zařízený (nová kuchyňská linka, plynový sporák s elektrickou troubou, 

vestavěná skříň v pokoji). Z balkonu je výhled na tenisová hřiště. Podlahy plovoucí, WC 



oddělené. Měsíční náklady na bydlení činí 3900 CZK včetně FO(1000 CZK). Lze financovat 

hypotečním úvěrem. V blízkosti MHD. 

  

 

Slatina 3+1 

Prodej, byt 3+1, 76 m² 

Cena:2 800 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Dědická, Slatina 

Datum vložení:03.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:OKBB31383 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Balkón:Ano 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 3+1, Brno, Slatina, ulice Dědická, 

panel, 2.p/7, výtah, celková plocha 73m2. Dispozice: kuchyně 12m2, obývací pokoj 20,6m2, 

pokoje 16,2m2 a 12m2, koupelna, WC, předsíň. K bytu náleží balkon 3m2 a sklep. Byt má 

novou kuchyni, koupelnu, vestavěné skříně v předsíni a ložnici, plovoucí podlahy, 

bezpečnostní dveře. Dům prošel revitalizací: zateplení včetně fasády, nové balkony, plastová 

okna. Možnost pronajmutí garážového stání za 1.000,-kč/měs. Uvolnění bytu dohodou. Druh 

objektu: panelová Stav objektu: po rekonstrukci Celková plocha: 73m2 Patro: 2 Počet pater: 7 

  

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 100 000,- Kč 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ provize RK. 



Adresa:Strážnická, Slatina 

Datum vložení:13.03.2012 

Datum aktualizace:30.03.2012 

ID zakázky:236316 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:4 m
2
 

Rok rekonstrukce:2007 

Voda:Dálkový vodovod 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Byt 3+1 v OV, CP 75 m2. 3. NP/ 6., balkon a sklep. Útulný a zachovalý byt v samém centru 

Slatiny, ve velmi pokojné lokalitě. Dům je po revitalizaci - zateplení, nová okna, střecha, 

stoupačky a balkóny. Do 200m od bytu se nachází supermarket, několik restaurací a dále pak 

2 školy a školky. Blízko na zastávku MHD - cesta trolejbusem do centra trvá 14 minut. Volné 

do 6 týdnů. 

   

Prodej, byt 3+1, 73 m² 

Cena:2 100 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ provize RK 

Adresa:Mikulčická, Slatina 

Datum vložení:28.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:KUBT43052:1263343 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 



Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:73 m
2
 

Plocha podlahová:73 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Sklep:1 m
2
 

Popis: 

Nabízíme exkluzivně k prodeji byt s dispozicí 3+1 po zdařilé rekonstrukci. Byla zde 

provedena změna dispozic, vyměněna nová plastová okna, nová kuchyňská linka se 

spotřebiči, nová koupelna s rohovou vanou, samostatné WC, nové podlahy. K bytu náleží 

balkon, 2x sklep, komora na chodbě. Vybavení kuchyně: myčka Bosch, el. trouba Whirlpool, 

varná plynová deska Whirlpool, odsavač par Whirlpool, mikrov. trouba Sencor. Bytová 

jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí (cca 4 m nad terénem) šestipodlažního panelového 

domu, který prošel revitalizací v roce 2010 (nová plastová okna, zateplení fasády, nové 

balkony). Rozměry jednotlivých místností - obývací pokoj 16 m2, pokoje 14 a 12 m2 a 

kuchyně 12 m2. Ve Slatině naleznete veškerou občanskou vybavenost. Byt je možné 

financovat hypotéčním úvěrem. 

     

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 450 000,- Kč 

Adresa:Mikulčická, Slatina 

Datum vložení:19.01.2012 

Datum aktualizace:28.03.2012 

ID zakázky:03130060 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Lodžie:4 m
2
 

Sklep:4 m
2
 

Doprava:MHD 

Popis: 

V exkluzivním zastoupení majitele vám nabízíme k prodeji byt 3+1 v OV, o velikosti 75 m2, 

ve 4.p. / 5 s lodžií, šatnou a dvěma sklepy. Dům je po celkové revitalizaci ( zateplení, nová 

fasáda, střecha, nové vstupní dveře, nové schránky ). Dům stojí samostatně v klidné části obce 

v zeleni. Přímo u domu je menší dětšké hřiště. Byt je po celkové zdařilé rekonstrukci, kdy 

byla v rámci změn rozšířena koupelna a kuchyň. Kuchyň je rohová, dělaná na míru u firmy 



Gorenje a vybavená značkovými spotřebiči Whirpool Byt je prosluněný, udržovaný s 

krásným výhledem nezastíněným ostatními domy. V bytě jsou nová plastová okna, dlažba a 

plovoucí podlahy. Bytové jádro je zděné. Koupelna s vanou a WC jsou oddělené. Nové 

stupačky. Byt má vlastní měřidla. K bytu náleží 2 sklepy. Z toho 1 z nich je přímo na patře. 

Velikost pokojů: obývací pokoj 16 m2, ložnice 14 m2, dětský pokoj 12 m2, kuchyň 12 m2, 

předsíň 8m2, koupelna 6 m2, WC 1 m2, šatna 2,8 m2, sklep 2 m2, lodžie 4 m2. Parkování 

před domem je bezproblémové. Zastávka je minutu od domu. V blízkosti je mateřská školka, 

škola, posilovna, multifunkční areál ( tenis, nohejbal, basketbal, umělý trávník pro fotbal ), 

obchody, lékarna, restaurace aj. Topení: centrální dálkové plynové. Měsíční náklady: cca 

4400,- / 2 os. vč. energie a fondu oprav. Byt je volný dle dohody. Pokud nemáte vyřešené 

financování Vašeho nového bydlení, naše úvěrová specialistka Vám ráda poradí a pomůže. 

  

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 880 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Prostějovská, Slatina 

Datum vložení:10.02.2012 

Datum aktualizace:27.03.2012 

ID zakázky:P639 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:3 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k prodeji se souhlasem majitele bytovou jednotku v osobním vlastnictví o dispozici 

3+1 v panelovém, bytovém domě ve Slatině, na ulici Prostějovská. Dům proběhl revitalizací, 

bytová jednotka po kompletní rekonstrukci. Byt je položen ve druhém patře bytového domu. 

Celková výměra bytu činí 75m2, k užívání je balkon orientován jižním směrem a sklepní 

prostora v suterénu domu. Obytné místnosti mají samostatný vstup, výměry - 20, 16.5 a 

12m2. Dispozice bytu - vstupní, prostorná předsíň,tři obytné pokoje, samostatná koupelna - 

vyzděné bytové jádro, samostatné soc. zázemí, kuchyně. Orientace bytu sever - jih. Nová 

kuchyňská linka na míru se spotřebiči, v kuchyni a koupelně je provedeno podlahové topení. 

V bytě možnost připojené kabelové televize + internetu. Měsíční poplatky v bytové jednotce 



činí 5.100,-Kč + inkaso. Parkování mot. vozidel na komunikaci nebo blízkém parkovišti, 

zastávka MHD v blízkosti. V docházkové vzdálenosti jsou veškeré objekty občanské 

vybavenosti - školy, školky, obchody, pošta, ,lékaři, služby pro ženy a pod. Je možno jednat i 

o movitém vybavení. Uvolnění možné ihned. Velice pěkný, útulný byt bez dalších investic. 

Koupě tohoto bytu Vás nezklame. 

  

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:2 190 000,- Kč 

Adresa:Mikulčická, Slatina 

Datum vložení:01.03.2012 

Datum aktualizace:29.03.2012 

ID zakázky:11011 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Poloha domu:V bloku 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obchodní a obytná 

Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:73 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Datum zahájení prodeje:29.02.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední plynové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Popis: 

Nabízíme převod členských práv k bytu 3+1 na ulici Mikulčická ve vyhledáváné lokalitě 

Brno Slatina. Jedná se o byt ve 3.NP/6 v revitalizovaném bytovém domě (zateplení 

,fasáda,stupačky,plastová okna,velká lodžie). K bytu patří sklep. Byt má upravené 

umakartové jádro, podlahy PVC v kuchyni, dlažba v síni, plovoucí podlahy v pokojích. 

Celková podlahová plocha je 72,86 m2 z toho pokoje mají výměru 20,76 m2, 16,7 m2 a 12 

m2. Obývací pokoj je upraven sadrokartonovou příčkou. Byt je vhodný k rekonstrukci, 

především jádro, kuchyňská linka a částečně podlahy. Výborná lokalita ve Slatině, výhled 



přímo na náměstí. V okolí výborná občanská vybavenost (Albert, restaurace, trolejbus-200 m, 

lékaři, školka). Více info v RK. 

   

Prodej, byt 3+1, 75 m² 

Cena:1 990 000,- Kč 

 + provize RK 

Adresa:Mikulčická, Slatina 

Datum vložení:11.01.2012 

Datum aktualizace:26.03.2012 

ID zakázky:N1200061 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:01.02.2012 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Jedná se o prodej bytu v DV 3+1, Brno - Slatina, ul. Mikulčická, celková plocha cca 75 m2, 

4./6. NP, s možností rychlého převodu do OV., panel, umakartové jádro, balkón. Jedná se o 

prostorný byt v panelovém domě po revitalizaci s výtahem v klidné lokalitě s dobrou 

dostupností do centra města. Plocha místností je: pokoje cca. 22 m2, 17 m2, 13 m2, kuchyň 

cca. 8 m2, předsíň cca. 5 m2, samostatná koupelna s vanou cca. 4 m2, WC cca. 1 m2. Dále k 

bytu patří balkón o velikosti cca. 3 m2 a dvě sklepní kóje. V kuchyni je původní kuchyňská 

linka s plynovým sporákem. Na podlaze je linoleum. Dům je po revitalizaci – nová zateplená 

fasáda, nová střecha, nová plastová okna, nové vstupy a schránky, nové rozvody. V bytě je 

ústřední plynového topení. Byt je v příjemné a žádané lokalitě. Samozřejmě, kompletní 

občanská vybavenost, výborná dopravní dostupnost a bezproblémové parkování před domem. 

  

  



Příloha č. 4: Databáze pronájmu bytových jednotek 2+kk, 2+1, 3+1 

Bystrc 2+1 

Pronájem, byt 2+1, 58 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+inkaso 

Adresa:Ondrouškova, Bystrc 

Datum vložení:02.05.2012 

ID zakázky:ACR316 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:58 m
2
 

Plocha podlahová:58 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+1, v Brně Bystrci na ul. Ondrouškova. Pěkný byt o velikosti 58 

m2 + balkón, v 3. patře z 8. v panelovém domě s výtahem. Byt po částečných úpravách, jádro 

obloženo. Starší kuchyňská linka, zařízeno nábytkem, pračkou, lednicí, ... Je vhodné pro max. 

4 os. Možnost zavedení internetu. Kauce 1 měs. nájem + provize. Volné ihned. 

  

Pronájem, byt 2+1, 63 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 2575 Kč zálohy, kauce, provize RK 

Adresa:Filipova, Bystrc 

Datum vložení:06.03.2012 

Datum aktualizace:26.04.2012 

ID:885858908 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:63 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 



Nabízíme k pronájmu částečně zařízený a kompletně zrekonstruovaný byt 2+1 ve 2. patře 

zatepleného panelového domu.Celková plocha bytu je 56 m2 + 5 m2 lodžie + 2 m2 sklep, 

výměry pokojů 16 a 15 m2, kuchyň 12 m2, předsíň 7 m2, šatna 2 m2, koupelna se sprchovým 

koutem, WC samostatně. Vybavení: nová KL s plyn. sporákem s el. troubou, odsavač par, 

mikrovlnka, lednička s mrazničkou, pračka, jídelní stůl, židle, veškeré osvětlení, záclony. Byt 

je velmi pěkný, vše nové, vybroušené parkety, plastová okna, prostorná lodžie na jih s 

výhledem do Údolí oddechu. Zastávky MHD cca 80 m od domu. Veškerá občanská 

vybavenost na dosah. Vhodné pro 2 dospělé osoby bez zvířat. Volný ihned. 

  

Pronájem, byt 2+1, 60 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ 750 Kč/měs záloha na energie 

Adresa:Vondrákova, Bystrc 

Datum vložení:15.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:71974 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Topení:Ústřední dálkové 

Doprava:MHD 

Popis: 

Pronájem velmi pěkného bytu 2+1 v osobním vlastnictví o celkové ploše cca 60 m2. Byt se 

nachází v I.NP revitalizovaného panelového domu bez výtahu na ulici Vondrákova, Brno – 

Bystrc. Byt je po rekonstrukci – zděné jádro, koupelna s vano a WC, nová KL, plastová okna, 

podlahy – parkety, dlažba, plovoucí podlahy. Byt je částečně zařízen, pokoje jsou samostatné, 

neprůchozí, na jeden z pokojů navazuje prostorná lodžie. Bezproblémové parkování před 

domem, zastávka MHD v blízkosti domu. Velice klidné bydlení, nedaleko Brněnské přehrady 

s dobrou dostupností do centra města. Pronájem vhodný pro studenty či pracující , kauce 

jeden měsíční nájem, volné ihned. 



  

Pronájem, byt 2+1, 55 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ energie a služby + provize RK 

Adresa:Větrná, Bystrc 

Datum vložení:10.04.2012 

ID zakázky:N/RSB/10153/12 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Popis: 

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Brno - Bystrc. Byt se nachází na ulici Větrná a je 

připraven k okamžitému nastěhování, Dispozice: Kuchyňská linka se spořebiči, sporák a 

trouba, lednice, mikrovlnná trouba, pračka. Vybaveno nábytkem. 2x balkon. Možnost 

kabelové TV a internetu UPC. Poznåmka k ceně: + energie a služby + provize RK 

  

 

Bystrc 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 77 m² 

Cena:8 100,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:K ceně bude připočtena provize RK 

Adresa:Kuršova, Bystrc 

Datum vložení:07.11.2011 

Datum aktualizace:19.03.2012 

ID zakázky:214504 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:9 včetně 1 podzemního 



Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:77 m
2
 

Plocha podlahová:77 m
2
 

Lodžie:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Telefon, Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Pronájem bytu 3+1 o celkové ploše 77 m2 na ulici Kuršova v Brně-Bystrci. Jedná se o 

klidnou ulici v blízkosti zastávky tramvaje č. 1 Ečerova (cca 5 minut chůze). Byt se nachází 

ve 3. patře panelového domu s výtahem. Byt má zasklenou lodžii a plastová okna. Zařízen je 

částečně (lednice, sporák, skříně, postele). Orientace bytu je JZ/SV. Celková cena se službami 

činí 12900 Kč/ měsíc. Kauce 1 nájem. 

   

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:11 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:včetně inkasa 

Adresa:Štouračova, Bystrc 

Datum vložení:27.02.2012 

Datum aktualizace:13.03.2012 

ID zakázky:ACR202 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu 3+1 o c.p. 75m2 s lodžií v lokalitě Brno - Bystrc na ulici 

Štouračova. Byt se nachází v 6.p./8.p s výtahem a sklepem. Dispozice: neprůchozí pokoje 

20m2, 14m2, 12m2, kuchyň, prostorná předsíň, koupelna s vanou a WC V předsíni a v 

jednom z pokojů se nachází starší vestavěné skříně, kuchyňská linka s plynovým sporákem. V 

případě pronájmu studentům, je možné po dohodě s majiteli byt dále vybavit. Pronájem je 

vhodný pro rodinu, pracující, max. 4 osoby. Nevadí kuřák a menší zvíře. Byt je volný ihned 



Byt je v příjemném prostředí blízko zeleně nedaleko brněnské přehrady. Kompletní občanská 

vybavenost v okolí. Parkování před domem. 

   

Pronájem, byt 3+1, 78 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

Adresa:Ečerova, Bystrc 

Datum vložení:02.02.2012 

Datum aktualizace:09.03.2012 

ID zakázky:RENC - 1496 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Plocha podlahová:78 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

K pronájmu nabízíme udržovaný byt 3+1 v Bystrci, nachází se v 7.p. panelového domu s 

výtahem. Jedná se o nezařízený byt (v bytě je pouze kuchyňská linka, lednice a dvě skříně v 

předsíni). Součástí bytu je lodžie. Vratná kauce po dobu nájmu je ve výši 1 nájmu. Pronájem 

je vhodný max. pro 4 osoby. Inkaso 1.200,- Kč Volné od 1.4.2012. Příslušenství: lodžie, 

sklep, šatna, koupelna s vanou, WC zvlášť, Zařízení: kuchyňská linka, nezařízené, lednice, 

neprůchozí pokoje, Tech. vybavení: výtah, Inženýrské sítě: elektrická energie 220 V, 

vodovod, plyn, kanalizace, Pozn. k ceně: + provize RK + inkaso 1.200,- Kč 

Pronájem, byt 3+1, 80 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ inkaso a služby! 

Adresa:Kachlíkova, Bystrc 

Datum vložení:20.02.2012 

Datum aktualizace:07.03.2012 

ID zakázky:355 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží počet:9 



Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:80 m
2
 

Plocha podlahová:80 m
2
 

Lodžie:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu 3+1 v Brně Bystrci na ulici Kachlíkova. CP bytu je 80m2 + lodžie. 

Byt je situován ve 2.p. panelového domu po kompletní rekonstrukci. Byt je zařízen KL se 

sporákem, lednicí a nábytkem (sedací souprava, obývací stěna, jídelní stůl, židle atp.). V bytě 

jsou nová plastová okna a balkonové dveře. Koupelna je s vanou, wc samostatně. Pokoje jsou 

neprůchozí. Možnost internetu a kabelové televize (v bytě přípojka). Parkování před domem. 

V blízkosti pěkná příroda a Brněnská přehrada. Volné ihned! Více info v RK. 

  

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:7 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 4 000,- Kč zálohy na energie 

Adresa:Černého, Bystrc 

Datum vložení:18.01.2012 

Datum aktualizace:20.03.2012 

ID zakázky:077-N01229 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Balkón:4 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 o velikosti 72m2. Byt se nachází ve 2/4NP v domě bez výtahu. 

Pokoje mají samostatné vstupy.Byt se nabízí nevybaven, v kuchyni je k dispozici lednice. K 

bytu náleží sklepní kóje. Balkon má krásný výhled do lesů. Celková měsíční platba za 

pronájem bytu činí 11 500,- Kč. Klidné bydlení v blízkosti rekreačních oblastí především 

Brněnské přehrady, ale i přímé spojení do centra města. 



   

Pronájem, byt 3+1, 80 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:+ 5000 záloha na služby 

Adresa:Ondrouškova, Bystrc 

Datum vložení:06.01.2012 

Datum aktualizace:08.03.2012 

ID zakázky:000070pn 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:80 m
2
 

Plocha podlahová:80 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:01.03.2012 

Doprava:Dálnice, Silnice, MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 s balkonem v části Bystrce kousek do přírody a k přehradě, na 

ulici Ondrouškova. Byt se nabízí jako nezařízený, s výjimkou kuchyňské linky s vestavěnou 

troubou a sklokeramickou deskou a myčkou na nádobí. Dům má nové výtahy, je zateplený s 

novými plastovými okny. Přímo před domem bezproblémové parkování. K bytu patří sklep. V 

blízkosti restaurace, park, škola, nákupní centrum. 10 min pěšky k přehradě, v okolí lesy. 

Vhodné pro rodinu bez zvířátek. Prohlídky po domluvě s makléřem. 

  

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:8 500,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 

Poznámka k ceně:inkaso 2.500,-Kč 

Adresa:Vejrostova, Bystrc 

Datum vložení:23.03.2012 

ID zakázky:N653 



Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Popis: 

Naše realitní kancelář nabízí se souhlasem majitele k nájmu nezařízenou, opravenou bytovou 

jednotku o dispozici 3+1 v sídlišti Brno - Bystrc. Bytový, revitalizovaný dům je postaven na 

ulici Vejrostové. Bytová jednotka je v pátém patře budovy s výtahem, je nezařízená. 

Orientace bytu západním směrem. Jednotlivé obytné pokoje mají samostané vstupy, výměry 

pokojů, 19, 12, 12 ,kuchyně 12m2. V kuchyni je k užívání balkon. Bytové jádro je obložené 

keramickým obkladem. Celková výměra bytu činí 75m2. V bytové jednotce je možné 

připojení kabelové televize a internetu. Parkování motorových vozidel je možné na přilehlém, 

rozsáhlém parkovišti .Zastávka MHD v blízkosti, v pěší vzdálenosti objekty občanské 

vybavenosti. 2x kauce pro majitele, možno i rodina. Byt je k nastěhování od 1.4.2012. 

Zálohévé platby na inkaso ve výši 2.500,-Kč. 

   

 

Starý Lískovec 2+kk 

Pronájem, byt 2+kk, 50 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ inkaso 2.500 Kč/měs. 

Adresa:Bosonožská, Starý Lískovec 

Datum vložení:01.03.2012 

Datum aktualizace:07.03.2012 

ID zakázky:200274 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:50 m
2
 

Plocha podlahová:50 m
2
 

Balkón:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Zařízeno:Ano 



Popis: 

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt o velikosti 2+kk s lodžií v Brně-Starém Lískovci na 

ulici Bosonožská. Byt se nachází v 1. patře/7 s výtahem revitalizovaného panelového domu. 

Celková plocha bytu činí 50 m2 včetně lodžie. Byt je kompletně zařízený (kompletní ložnice i 

kuchyně včetně spotřebičů, pračka, obývací pokoj - obývací stěna a sedací souprava, chodba - 

vestavěné skříně). Kouplena po rekonstrukci - zděné jádro. Majiteli nevadí kuřáci a popřípadě 

i malé domácí zvíře. Dobrá dostupnost do centra města, v blízkosti zastávka MHD. Možnost 

připojení kabel TV a internet. Byt je ihned volný. 

Pronájem, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:6 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ služby a inkaso 

Adresa:Valašská, Starý Lískovec 

Datum vložení:29.02.2012 

Datum aktualizace:19.03.2012 

ID:66658908 

Stav:Rezervováno 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Lodžie:Ano 

Datum nastěhování:01.04.2012 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+kk s lodžií v klidné lokalitě Starý Lískovec na 

ul.Valašská.Bytová jednotka o výměře 47m2 situovaná ve 4.p/7.panelového domu po 

revitelizaci, nová fasáda,zeteplení,pl.okna. Byt se nabízí zařízený nábytkem a vybaven 

spotřebiči: KL,el.sporák,lednice,stůl,bar,který opticky odděluje kuchyň od pokojové 

části,mezonetové spaní,rozkládací pohovka,stěna na míru,skříňky.Orientace na jih.Jádro 

původní,udržované,koupelna s vaničkou,WC. Měsíční nájemné vč.služeb a energií 8.900,-Kč. 

Ideální pro pár,studenty. V blízkosti MHD s výbornou dostupností a plnou občanskou 

vybaveností,nedaleko obchodního centra Campus.Volný od 1.4.2012. 

   

Pronájem 2+kk s balkonem, Starý Lískovec, ul. Vltavská 

17.01. 09:15 | NABÍDKA / PRODÁM | Pronájem bytů | Pronájem bytů 2+1 / 2+kk 

http://byty.hyperinzerce.cz/byty-pronajem/
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Povaha inzerátu:pronájem bytu 

Dispozice bytu:2+kk 

Materiál budovy:panel 

Byt je v podlaží:4. 

Balkón, terasa:ano 

Sklep apod.:ne 

Výtah:ano 

Novostavba:ne 

nabízíme Vám k pronájmu byt 2+kk s balkonem, CP činí 47m2. Byt se nachází v 5. patře ze 

7, panelového domu s výtahem. Byt je plně vybaven, po celkové rekonstrukci: plastová okna, 

zděné jádro - koupelna s vanou, pračka, WC zvlášť. Kuchyňská linka, el. sporák, lednička, 

vestavěná skříň na chodbě, dvojlůžko, pohovka, stůl, židle, sedačka a pracovní stůl, televize. 

Zasklený balkon. Vhodné pro dvě osoby, maximálně rodina s malým dítětem, zvíře je možné. 

Nájemné činí 8.000Kč + energie 2.000Kč. Volné do března 2012 

----------------------------- 

Číslo zakázky: N4430 

----------------------------- 

Lokalita: Brno, Vltavská 

Cena:10 000 Kč 

Hypotéka:Spočítat hypotéku 

Oblast inzerce:Brno - město 

Číslo inzerátu:5308352 

   

Pronájem, byt 2+kk, 48 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 

Poznámka k ceně:inakso 2.000,-Kč 

Adresa:Krymská, Starý Lískovec 

Datum vložení:23.03.2012 

ID zakázky:N654 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:48 m
2
 

Plocha podlahová:48 m
2
 

Lodžie:Ano 

Popis: 

Nabízíme se souhlasem majitele k nájmu bytovou jednotku o dispozici 2+kk v lokalitě Starý 

Lískovec, na ulici Krymské. Jedná se o standardní bytovou jednotku, nezařízenou, ve druhém 

patře revitalizovaného, bytového domu. K dispozici výtah. Bytová jednotka má výměru 

48m2, k užívání je zde prostorná lodžie. Orientace bytu je jižním směrem, výhledn ničím 

http://www.honzovahypoteka.cz/#hypermedia
http://brno-mesto.hyperinzerce.cz/


nezastřen do zeleně. V bytové jednotce je komora, vestavěné skříně, standardní bytové jádro. 

Byt je po opravě, je zde možnost připojení kabelové televize + internetu. V blízkosti je 

zastávka MHD, parkování mot. vozidel možné u domu. V docházkové vzdálenosti objekty 

občanské vybavenosti. Byt je volný okamžitě, 1x kauce pro majitele. Inkasní poplatky pouze 

2.000,-Kč / měsíc. 

   

 

Starý Lískovec 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 66 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+popl. 2000, 

Adresa:Mikuláškovo náměstí, Starý Lískovec 

Datum vložení:12.03.2012 

Datum aktualizace:21.03.2012 

ID zakázky:271436 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:66 m
2
 

Plocha podlahová:66 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Naše společnost Vám zprostředkuje pronájem bytu 3+1, který se nachází v Brně - Starém 

Lískovci, na ulici Mikuláškovo náměstí. Jedná se o byt s balkonem, který se nachází v 7. 

NP/8. Celková plocha bytu je 66 m² - neprůchozí pokoje 16 m², 12 m² a 8 m², kuchyně 9 m². 

Byt prochází kompletní rekonstrukci, nové zděné jádro se sprchovým koutem, WC s 

umyvadlem, nové dveře, kuchyňská linka, nové rozvody elektřiny, plastová okna, stupačky, 

topení ústřední s měřiči. K bytu náleží sklep a komora na chodbě bytu. V okolí veškerá 

občanská vybavenost. Ev. číslo: 270822. 

   

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 



Cena:7 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:plus záloha na služby 

Adresa:Oderská, Starý Lískovec 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:21.03.2012 

ID zakázky:602498 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Silnice, MHD, Autobus 

Komunikace:Asfaltová 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 3+1 na ulici Oderská. Byt se nachází v kompletně 

zrevitalizovaném domě ve 4. patře. Všechna okna směřují do klidné zóny. Vybavení a 

dispozice bytu: pokoje 12,12 a 20m2, velká zasklená lodžie, kuchyň se spotřebiči, 2 x 

komora, samostatná koupelna a WC. Byt je ihned k nastěhování. Cena za nájem činí 7.500,-

Kč + záloha na služby 4.000,- až 5.000,-Kč dle počtu osob. Velmi rádi pro Vás připravíme 

prohlídku bytu. 

   

Pronájem, byt 3+1, 70 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 6000 Kč inkaso 

Adresa:Mikuláškovo náměstí, Starý Lískovec 

Datum vložení:15.03.2012 

Datum aktualizace:19.03.2012 

ID zakázky:N01024 

Budova:Panelová 



Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Centrum obce 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Plocha podlahová:70 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem bytu 3+1, Brno – Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo Náměstí, v 8/8 p., CP 70m2, 

panel po rekonstrukci Zařízení: kuchyňská linka, sporák, lednice, pračka, stůl, židle, sedačka. 

Zděné jádro, plastová okna. V koupelně vana, WC zvlášť. Na podlaze PVC, dlažba a koberec. 

Možnost připojení internetu. Možno pro rodinku s dítětem nebo pro pár. Zvířátko dle 

domluvy. Parkování před domem. Dostupnost MHD: bus.: 50, 69, 79, tram.: 6, 8. Volný 

ihned 

   

Pronájem, byt 3+1, 60 m² 

Cena:8 700,- Kč 

Adresa:Starý Lískovec 

Datum vložení:14.02.2012 

Datum aktualizace:15.02.2012 

ID zakázky:N0677B 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Popis: 

Pronájem bytu o velikosti 3+1 s balkonem v úplném standardu ve Starém Lískovci. 

Dispozice: pokoje 17,44+12,09+7,76 + kuchyň 6,48 + koupelna 2,59+WC 0,95+ spíž 1,24 + 

balkon 4,71. Podlahová krytina - PVC lino, Vybevení: vana, umyvadlo, tepelný infrazářič, 

WC mísa s nádrží, vestavěná skříň v předsíni a toaletní skříňka v koupelně. Byt je nezařízený. 

Vhodné pro studenty. 

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 



Poznámka k ceně:+ inkaso 4 000 Kč, výše kauce dle dohody 

Adresa:Labská, Starý Lískovec 

Datum vložení:07.09.2011 

Datum aktualizace:22.02.2012 

ID zakázky:67075 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme pronájem zrekonstruovaného bytu v lokalitě Brno-Starý Lískovec, ulice Labská, v 

blízkosti univerzitního Kampusu. Jedná se o byt velikosti 3+1 o celkové ploše 72 m² s 

balkonem, umístěný ve 2. patře/7 panelového domu s výtahem. V nejbližší době bude 

probíhat revitalizace domu, byt má plastová okna. Bytová jednotka se nabízí nezařízená – 

kuchyňská linka, sporák, vestavěná lednice. Dispozice – samostatné neprůchozí pokoje o 

velikostech 12, 12 a 18 m² , koupelna s vanou, WC společně. Možnost zavedení internetu a 

kabelové televize, topení ústřední. Parkování před domem, k dispozici sklep. MHD v blízkosti 

domu, veškerá občanská vybavenost v okolí. Pronájem je vhodný pro max. 6 osob, 

nedoporučujeme pro kuřáky a majitele zvířat. Volný ihned. 

   

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 2000 Kč zálohy na služby 

Adresa:U pošty, Starý Lískovec 

Datum vložení:02.04.2012 

Datum aktualizace:12.04.2012 

ID zakázky:S226 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 



Lodžie:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu 3+1 na ul. U pošty v Brně – St- Lískovec. Byt o CP 72 m2 ve 3.patře 

zatepleného domu s moderním výtahem. Kompletně zařízený byt má plastové okna. V 

kuchyni pěkná kuchyňská linka, plynový sporák a mikrovlná trouba, v obývacím pokoji je 

skříň, sedací souprava a televize, v pokojích jsou postele, skříně a TV. V předsíni z části 

dlažba, jinak koberce. Pěkná a čistá koupelna. Dům prošel kompletní revitalizaci, velmi 

klidný dům. Dobrá dostupnost do centra Brna. Výborná občanská vybavenost – cca 50 m: 

Supermarket, banky, pošta, poliklinika, cca 400 m: fakultní nemocnice Brno. 

  

Pronájem, byt 3+1, 62 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ inkaso, provize RK, nejsme plátci DPH 

Adresa:Mikuláškovo náměstí, Starý Lískovec 

Datum vložení:05.04.2012 

Datum aktualizace:08.04.2012 

ID zakázky:IFBT22754:1266317 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:62 m
2
 

Plocha podlahová:62 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

K pronájmu nabízíme zařízený byt o vel. 3+1 v panelovém domě Mikuláškovo náměstí ve 

Starém Lískovci. K nastěhování od 1.7.2012. Vhodný i pro studenty (5 - 6 osob). Pokoje mají 

samostatnými vstupy, CP 62 m2, pokoje 16,12,8. Koupelna a WC zvlášť,balkon, komora, 

sklep. Po celkové renovaci nové podlahy PVC, dveře, nátěry radiátorů a zárubní, nástřik 

jádra. Nová KL sporák, myčka, lednička, mikrovlnná trouba.Vybaven nábytkem a 

pračkou.Internet, kabelová TV.Plastová okna, do konce roku proběhne zateplení domu. V 

okolí dobrá občanská vybavenost.Dostupnost : 5 min. chůze na zastávku Osová linky č.8 na 

Hl. nádraží 13 min a č.6 na Českou 18 min. Zast.trolejbusu 25 a 29 ke Kampusu 3minuty( 2 

zastávky), autobusy 50,69,79. Majitelé požadují kauci ve výši 1 nájmu a upřednostňují 

dlouhodobé nájemníky. 



   

 

Brno - Bohunice 2+kk 

Pronájem, byt 2+kk, 44 m² 

Cena:6 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+3000,-Kč služby 

Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:30.03.2012 

Datum aktualizace:12.04.2012 

ID:661852764 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha zastavěná:44 m
2
 

Plocha užitná:44 m
2
 

Plocha podlahová:44 m
2
 

Balkón:4 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

2+kk, 44m2, s balkonem, Brno - Bohunice, volný ihned, pro 1 až 2 osoby.byt je vybaven 

kuchyňskou linkou s elektrickým vařičem, ledničkou, pračkou a kompletně zařízen nábytkem. 

  

Pronájem, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Ukrajinská, Bohunice 

Datum vložení:01.03.2012 

Datum aktualizace:12.04.2012 

ID zakázky:10967 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 



Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Balkón:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+kk, ul.Ukrajinská. Celková plocha bytu je 47 m2 + 2x lodžie. Byt 

se nachází v 1.patře panelového domu s výtahem. V bytě se nachází 2x komora, šatní skříň, 

WC zvlášť, podlahy/ koberce/dlažba, novější kuch. linka se sklokeramickou varnou deskou, 

el.trouba, mikrovlnka,velká lednice s mrazákem. Majitelé preferují max.dva nekuřáky bez 

domácích zvířat. Zaveden internet. Inkaso činí 2500 CZK. 

  

Pronájem, byt 2+kk, 48 m² 

Cena:6 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 2000,-Kč zálohy na služby 

Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:20.01.2012 

Datum aktualizace:12.04.2012 

ID zakázky:S216 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:48 m
2
 

Balkón:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+kk na ul. Moldavská v Brně – Bohunicích. Byt o CP 48 m2 ve 3. 

patře domu s výtahem je kompletně zařízen. V obývacím pokoji jsou skříně, stůl a židle, 

sedací souprava a TV. V kuchyni je vařič, mikrovlná trouba, lednice s mrazákem. V pokoji je 

skříň a dvě postele. V prostorné předsíní jsou dvě komory a vestavěná skříň. Byt má balkon. 

Dobrá občanská vybavenost a dostupnost do centra Brna. 

   

Pronájem, byt 2+kk, 44 m² 



Cena:8 500,- Kč za měsíc 

 + provize RK, včetně poplatků 

Adresa:Okrouhlá, Bohunice 

Datum vložení:10.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:B63404SN 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:44 m
2
 

Plocha podlahová:44 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem bytu 2+kk, městská část Bohunice, ul. Okrouhlá, panel, 7.NP/8, výtah, CP: 44 m2, 

balkon. Byt se pronajímá částečně zařízený: KL se spotřebiči, zařízený obývací pokoj, ložnice 

zařízena částečně. Bytové jádro umakartové. Byt je vhodný maximálně pro dvě osoby. Vratná 

kauce: 1x měsíční nájem. Plánek bytu je ilustrativní. V okolí bytu se nachází veškerá 

občanská vybavenost a zastávky MHD. Volný: ihned. 

   

Pronájem, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:5 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ služby a internet 

Adresa:Běloruská, Bohunice 

Datum vložení:06.01.2012 

Datum aktualizace:12.04.2012 

ID:3367682652 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Poloha domu:Řadový 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Sídliště 

Zástavba:Obchodní a obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Balkón:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 



Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:Dálnice, Silnice, MHD, Autobus 

Komunikace:Asfaltová 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu pěkný byt s balkonem a dvěma komorami na ul. Běloruská v Brně-

Bohunicích. Byt je situován v revitalizované panelové budově ve 3. patře s výtahem. Byt má 

novou zděnou koupelnu, WC samostatně. Pokoje jsou přístupné z chodby a mají samostatné 

vstupy. Celková výměra bytu je 47,5 m, pokoje 22 m + 10 m. Byt je částečně zařízený 

nábytkem, je zde pračka, lednice, sporák. Je zde možnost internetu. Parkování je na veřejném 

parkovišti před domem. Majitelka si nepřeje kuřáky, ani zvířata. Cena nájmu je 9500 vč. 

služeb. 

   

Pronájem, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:6 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 

Poznámka k ceně:+ 3500 Kč inkaso pro 2 osoby 

Adresa:Ukrajinská, Bohunice 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:06.04.2012 

ID zakázky:C63235JM 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu nezařízený družstevní byt 2+kk ve městě Brně, městská část Bohunice. 

Dům je panelový, s výtahem, byt je v 1.NP z 8.NP, stav bytu - dobrý. Bezbarierový ne. CP: 

47 m2, lodžie: 5 m2. Místnosti: obývací pokoj s kk 24,5 m2, ložnice 12 m2, koupelna/vana , 

samostatné WC, předsíň, komora, šatna. Pokoje neprůchozí. Další příslušenství bytu je: 

lodžie, sklep. Orientace vůči světovým stranám - východ. V bytě je bytové jádro umakartové s 

obkladem, okna plastová, vnitřní omítky v dobrém stavu, podlahy dlažba, koberec, topení 

dálkové, ohřev vody dálkový, kuchyňská linka nová. Vybavení kuchyně: sklokeramická deska 



elektrická, elektrická trouba, mikrovlnná trouba, chladnička, mraznička. Vybavení bytu: 2x 

vestavěná skříň. IS: elektřina 220 V, plyn není. Telekomunikace a sítě: možnost kabelové 

televize, internetu, telefonu. Měřiče: studená a teplá voda, tepla na radiátorech. Požadavky na 

nájemce: max. počet osob v bytě: 2. Kuřák: ne. Možnost domácích zvířat: pouze zvíře v kleci. 

Majitel nepreferuje: cizince a děti. Min. délka pronájmu: 1 rok. Možnost trvalého pobytu: ne. 

Inkaso měsíčně pro 2 osoby činí cca 3500 Kč. Kauce: 9500, tj. 1x nájem včetně plateb za 

energie. Lokalita: klidná boční ulice, okrajová čtvrť, sídliště. Občanská vybavenost: 

kompletní síť obchodu a služeb. Dopravní dostupnost: zastávka MHD, silnice, dálnice. 

   

 

Bohunice 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 65 m² 

Cena:8 500,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:15.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:11144 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:65 m
2
 

Plocha podlahová:65 m
2
 

Balkón:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 v Brně – Bohunice, ul. Moldavská. Celková plocha bytu je 65 

m2. Byt se nachází ve 2. patře panelového domu. Dům je po revitalizaci. Byt se nabízí ve 

standartu. Rozměry pokojů jsou 18 m2, 12 m2 a 9 m2. K dispozici je balkon (5 m2). Byt se 

nachází v blízkosti Campusu a Masarykovy univerzity. Byt je vhodný max. pro 4 osoby. Zvíře 

není překážkou. Inkaso činí 3000 CZK. Volný od 1. 4. 2012. 

   

 



Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:12 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 3.500,-Kč zálohy na služby a energie 

Adresa:Ukrajinská, Bohunice 

Datum vložení:29.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:N00136 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Balkón:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme pronájem prostorného bytu o velikosti 3+1 (72m2), který se nachází v 7.patře/7. 

bytového domu v Brně - Bohunicích, ul. Ukrajinská. Byt se nabízí k pronájmu kompletně 

zařízený (lednice, sklokeramická deska, horkovzdušná trouba s grilem, myčka nádobí, pračka, 

sedačka, obýváková stěna, skříně, postele, TV, apod.). Z obývacího pokoje je vstup na balkon. 

V koupelně je hydromasážní vana, podlahové topení, dvouumyvadlo. Jádro je zděné, vše po 

rekonstrukci. Nová plastová okna. V bytě jsou prostorné vestavěné skříně na míru. K bytu 

náleží také sklep. Klidné prostředí. Prohlídka bytu je možná po domluvě. Uvolnění bytu 

dohodou. 

   

Pronájem, byt 3+1, 65 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:16.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:588653148 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:65 m
2
 

Balkón:Ano 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 



Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 s balkonem v klidné lokalitě Brno-Bohunice na 

ul.Moldavská.Bytová jednotka o výměře 65m2 situovaná ve 2.p/8.p panelového domu po 

revitalizaci s plastovými okny. Byt je v udržovaném standardu a nabízí se částečně zařízený: 

KL,sporák, lednice,pokojová stěna,sedačka,dvojlůžko,válenda, skříně,TV.Jádro 

původní,koupelna s vanou,WC samostatné.Na podlahách PVC+koberce a parkety. K 

dispozici sklepní koje. Měsíční nájemné 8.000,-Kč + záloha na služby a energie.Vhodný pro 

rodinu, max.4osoby,zvíře nevadí.Výborná dostupnost MHD, 10min.do centra.Veškerá 

občanská vybavenost v okolí, nedaleko Campus.FOTO ILUSTRAČNÍ. 

 

Pronájem, byt 3+1, 76 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

 včetně poplatků 

Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:13.03.2012 

Datum aktualizace:20.03.2012 

ID zakázky:N05676 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme Vám pronájem 3+1 na ul. Moldavská v Bohunicích. Byt o CP 76 m2 se nachází v 6 

p. /7. p. s balkonem. Byt se nabízí zařízen, ale je zde možnost nábytek odvézt. Dispozice bytu: 

z chodby po levé straně vstupujete do kuchyně kde se nachází kuchyňská linka, plynový 

sporák, lednička, stůl a také mikrovlnná trouba a skříňky. Vedle kuchyně je obývací pokoj 

(CP 17,5 m2), který je vybaven gaučem, dvěma křesly, vestavěnou skříní a také televizí a 

stolkem. Zde je vstup na balkon. Z obýváku vstupujete do ložnice (CP 12 m2), kde je 

manželská postel, starožitný stolek a křeslo. Vedle ložnice je pokoj o CP 12 m2, který se 

může používat jako dětský nebo jako pracovna (vybavení: postel, komoda). Na chodbě se 

nachází dvě komory na uložení věcí. Koupelna je s vanou, umyvadlem, pračkou. WC 

samostatně. Plovoucí podlahy. Přípojka na internet a kabelovou televizi. K bytu náleží sklep. 

Majitelka požaduje kauci ve výši jednoho nájmu. Pronájem je vhodný pro pár, také pro Vaše 



zaměstnance, ale i rodinu s dětmi. Bez zvířat. Není možné nahlásit trvalé bydliště. V dosahu 

je supermarket Albert, pošta, zastávka MHD, ale také bus. Děti určitě ocení dětské hřiště a 

zeleň. Do centra je to 15 min. Volný ihned. Neváhejte a domluvte si prohlídku. 

   

Pronájem, byt 3+1, 65 m² 

Cena:8 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ inkaso 

Adresa:Moldavská, Bohunice 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:20.03.2012 

ID zakázky:145268 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:65 m
2
 

Plocha podlahová:65 m
2
 

Lodžie:Ano 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu zařízený byt 3+1 s velkou lodžií v Brně -

Bohunicích,umístěný v 2. p./8. p revitalizovaného panelového domu s výtahem, který se 

nachází pouhých 12 minut MHD od Univerzitního kampusu. Celková plocha bytu je 65 m2. 

Obývací pokoj 18 m2 se vstupem do lodžie je vybaven sedací soupravou, obývací stěnou, je 

průchozí do pokoje 12m2, dále pokoj 9 m2, vstup z chodby. Kuchyň vybavena kuchyňskou 

linkou s plyn. troubou, mikrovl. troubou, jídelním stolem s židlemi. Koupelna a WC v 

udržovaném standardu, samostatně. V suterénu k dispozici sklepní kóje. Bezproblémové 

parkování. Nájemné 8500,-Kč + inkaso. Vhodné pro studenty, nebo pro rodinu s dětmi. Zvíře 

není překážkou. Volný od 1. 4. 2012. V případě zájmu o prohlídku či doplňují informace 

volejte na uvedené kontakty. 

  

Pronájem, byt 3+1, 71 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 



Poznámka k ceně:Inkaso 4000,- Kč 

Adresa:Švermova, Bohunice 

Datum vložení:12.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:B63363AM 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:71 m
2
 

Plocha podlahová:71 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt v OV 3+1 o celkové ploše 71 m2 nacházející se v prvním 

nadzemním podlaží z osmi panelového domu na ulici Švermova, část Brno- Bohunice. Byt je 

jihovýchodně orientovaný, cca 3m nad zemí. Jednotlivé pokoje jsou o rozloze 20 m2, 12 m2 a 

12m2. K bytu přináleží balkon 4,7m2. Byt je v standardu, ale udržovaný. Jádro umakartové, 

obložené obklady. Byt má nová plastová okna, nové stupačky, měřiče na topení. Byt má šatnu 

a 2x komoru. K bytu přináleží také sklep. Dům se nachází v blízkosti veškerých služeb a 

obchodů. Výborná dostupnost do centra Brna – cca 15 min. Volný od 01.06.2012.Bližší 

informace u realitního makléře. 

   

Pronájem, byt 3+1, 68 m² 

Cena:8 600,- Kč za měsíc 

Adresa:Běloruská, Bohunice 

Datum vložení:09.11.2011 

Datum aktualizace:09.03.2012 

ID zakázky:RENC - 8463 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:68 m
2
 

Plocha podlahová:68 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 



Nabízíme pronájem upraveného bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Brně- Bohunicích na ulici 

Běloruská. Byt je umístěn ve 2.NP panelového domu s výtahem. Celková plocha bytu je 68,4 

m2. Pokoje: 17,48+ 11,+ 8+ k 10 m2, předsíň 14,28, 3x komora! K bytu náleží nový balkon a 

sklepní kóje. Jsou zde provedeny úpravy: světlá plovoucí podlaha, nové interiérové dveře, 

nová kuchyňská linka KORYNA, na míru včetně vestavěných spotřebičů: plynová varna 

deska, horzkovzdušná trouba, digestoř, myčka; dále mikrovlnná trouba a lednice. Obklad 

původního jádra s novými zařizovacími předměty; pračka. Dům je po revitalizaci: zateplení, 

nový výtah, plastová okna. V místě jsou parkovací plochy u domu. Velmi dobrá občanská 

vybavenost, velmi dobrá dopravní obslužnost. Byt je dobře situovaný (5 minut jízdy autem k 

Univerzitnímu kampusu, zastávka autobusu 5 minut chůze). Vratná kauce po dobu pornájmu 

ve výši jednoho měsíčního nájmu se službami. Nájem včetně služeb na 4 osoby 14.900Kč. 

Zálohy budou vyúčtovány. Volné ihned, prohlídky po domluvě. Příslušenství: balkon, sklepní 

kóje, koupelna s vanou, WC zvlášť, Zařízení: kuchyňská linka, Tech. vybavení: výtah, Pozn. 

k ceně: Cena nezahrnuje služby. 

   

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ zálohy na služby 3000,-Kč/měs., + provize pro RK 

Adresa:Běloruská, Bohunice 

Datum vložení:26.01.2012 

Datum aktualizace:08.02.2012 

ID zakázky:42602 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ano 

Popis: 



Nabízíme k pronájmu velice krásný, útulný, zařízený byt 3+1 s balkónem v klidné lokalitě 

Brno - Bohunice na ulici Běloruská. Ceková plocha bytu činí 72 m2. Bytová jednotka se 

nachází ve 4.NP/7.NP panelového domu s výtahem. Dům prošel zateplením a celkovou 

rekonstrukcí. Byt je světlý, prostorný, po celkové rekonstrukci. Nové podlahy, nábytek, 

dlažba, apod. Hezká kuchyň s velkou linkou, lednička, sporák s digestoří. Pokoje jsou luxusně 

zařízeny (sedačky, postele, skříně, stoly, apod.), podlahy plovoucí. K dispozici zděná moderní 

koupelna s vanou. WC samostatné. 2x komora. Internet, TV možno připojit (UPC, Net-box). 

Celkově se jedná o příjemné luxusní bydlení v prostorném bytě vhodné pro rodinu, firemní 

bydlení - manager apod. Zvíře možno po dohodě. Vhodné max. pro 4 osob. Veškerá občanská 

vybavenost v dosahu několika minut. VOLNÝ OD 1.3.2012. 

   

Pronájem, byt 3+1, 70 m² 

Cena:10 500,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:+popl. 3000, poplatky 3000 

Adresa:Arménská, Bohunice 

Datum vložení:17.01.2012 

Datum aktualizace:05.03.2012 

ID zakázky:257166 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Plocha podlahová:70 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Naše společnost Vám zprostředkuje pronájem bytu v OV, v Bohunicích, ul. Arménská. Byt se 

pronajímá částečně zařízený, a to se zánovní kuchyňskou linkou s vestavěným sporákem, dále 

v bytě zůstává pračka, lednička a kuchyňská rohová lavice se stolem. Byt má zrekonstruovanu 

koupelnu a WC. Na chodbě jsou 3 velké komory. 2 pokoje jsou neprůchozí, z toho obývací 

pokoj průchozí s kuchyní. Z obývacího pokoje vstup na větší balkon. Majitel nechce v bytě 

větší zvířata a kuřáky. Volné od března. Pouze slušní a pracující lidé. Vhodné pro rodinu. Byt 

se pronajímá dlouhodobě. Po případném uzavření rezervační smlouvy obdržíte zdarma 

informační SMS systému. Ev. číslo: 256552. 



    

Pronájem, byt 3+1, 74 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

Adresa:Arménská, Bohunice 

Datum vložení:10.01.2012 

Datum aktualizace:16.01.2012 

ID zakázky:S2b0761 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Balkón:Ano 

Popis: 

pronájem částečně zařízeného bytu 3+1, 74m2 v Bohunicích. Byt v 6.p./7 panel. domu s 

výtahem. V kuchyni KL, sporák, lednice, stůl+židle. Pokoje NEPRŮCHOZÍ (9m2, 15m2 a 

19m2), postele s úlož. prost., dvoulůžko, skříně, stoly. Koupelna s vanou, samostatné WC. 

Velký balkon, 3x komora, nová plastová okna, parkety s kobercem. Internet zaveden - přepis. 

Prohlídka možná po tel. domluvě. Vratná kauce 10 tisíc. Nájem možný od 1.1.2012. Inkaso 

dle záloh, cca.2.500,-Kč. Služby včetně vodného a stočného ve výši 800,-Kč. Max. pro 4 

osoby. Bez zvířat. Dlouhodobý pronájem. 

  

 

Nový Lískovec 2+kk 

Pronájem, byt 2+1, 60 m² 

Cena:8 700,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ inkaso + provize RK 

Adresa:Kamínky, Nový Lískovec 

Datum vložení:30.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:OK2B354 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 



Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Lodžie:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu bytovou jednotku o velikosti 2+1 Brno - Nový Lískovec, ulice 

Kamínky, panel, 3.p/4, celková plocha bytu 60m2, pokoje se samostatnými vstupy 18,5m2, 

15m2, kuchyně 12m2, komora 3m2, lodžie, sklepní box. Byt je vybaven novější kuchyňskou 

linkou včetně spotřebičů ( trouba s grilem, lednice, dále jídelní stůl a židle ), koupelna s vanou 

( pračka ), WC samostatně, předsíň ( předsíňová stěna, botník ), ložnice ( dvoulůžko, šatní 

skříň, stůl ), obývací pokoj ( sedací souprava ). Podlahy plovoucí a linoleum. Možnost 

připojení internetu a kabelové tv. Majitelé požadují vratnou kauci ve výši jednoho nájmu. 

Cena nájmu činí 8.700Kč/měs + 3.000Kč/měs. zálohy na služby + provize RK. Uvolnění bytu 

červen 2012. Druh objektu: panelová Stav objektu: velmi dobrý Celková plocha: 60 m2 Patro: 

3 Počet pater: 4 

    

Pronájem, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:6 600,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:plus inkaso 2400/měs 

Adresa:Svážná, Nový Lískovec 

Datum vložení:30.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:2+kk Svážná 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Datum nastěhování:30.04.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 



Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

2+kk Kamenný Vrch Svážná 47m2 nezařízený . ● . ● . ● . ● . Pronájem bytu 2+kk (47m2), 

nájem 9000/měs včetně inkasa. Pokoj 22m2 včetně kk. Kuchyňská část 10m2 : kuchyňská 

linka, el. sporák, barpult. Ložnice 12m2. Velká koupelna: vana, umyvadlo, přípoj na pračku. 

Samostatné WC. Lodžie pro tento byt je na chodbě domu. Byt je ve 2.poschodí/8 panelového 

domu s výtahem na ul. Svážná na Kamenném Vrchu. ● . ● . ● . ● . ● . Majitel uvítá jako 

nájemce 1 až 2 osoby, bez dětí, bez domácích zvířat. Byt je volný od 1.5.2012, prohlídky 

ihned. ● . Nájem 6600/měs plus inkaso 2400/měs, celkem 9000/měs včetně inkasa. Vratná 

záloha (kauce) majiteli 9000 Kč. Jednorázová odměna pro RK (provize) 9000 Kč. ● . MHD: 

350m na zast. Koniklecová, trol.26 (12 min. na Mendlovo nám), 29, bus 50, nebo 500m na 

zast.Starý Lískovec smyčka, tram 6,8 (15min. na hl.nádr). Šikmé parkování na ulici před 

domem. Je dostupný kabel UPC, je možno si přihlásit internet i TV, není v ceně. 

  

Pronájem, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+energie 2300 Kč 

Adresa:Svážná, Nový Lískovec 

Datum vložení:28.04.2012 

Datum aktualizace:29.04.2012 

ID zakázky:9603 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Datum zahájení prodeje:10.01.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, MHD 



Komunikace:Asfaltová 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme zprostředkování pronájmu bytu 2+kk v lokalitě, Brno-Nový Lískovec, ul. Svážná. 

Jedná se o byt 2+kk, o 47m2 v 3.p./7.p panelového domu po zateplení + nová plastová okna. 

Byt je po rekonstrukci a je částečně zařízen: nová kuchyňská linka - myčka, mikrovlnka, 

sklokeramická varná deska, horkovzdušná trouba, lednice, rohová lavice se stolem, televizní 

stolek a tv, hifi věž, skříň. V koupelně je vana a pračka, WC je zvlášť. K bytu patří sklepní 

kóje. Veškerá občanská vybavenost v okolí. Cesta do centra trvá asi 20 minut. Cizinci, zvířata 

ani kuřáci nejsou problém. Volné ihned. 

  

Pronájem, byt 2+1, 60 m² 

Cena:7 900,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:+ 2100,-Kč zálohy na služby 

Adresa:Kamínky, Nový Lískovec 

Datum vložení:18.04.2012 

Datum aktualizace:25.04.2012 

ID zakázky:VIZ-09-3439n 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Umístění objektu:Sídliště 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:01.05.2012 

Doprava:Dálnice, Silnice, MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Se souhlasem majitelky nabízíme k pronájmu byt 2+1 s balkonem v panelovém domě s 

výtahem. Pronájem se nachází v klidné čtvrti s dobrou dostupnosti do centra. Byt je částečně 

zařízený, vybavení bytu viz. foto. Pokoje mají samostatné vchody. Kuchyně: spotřebiče - 

plynový sporák, el. trouba, lednička. Koupelna: vana, umyvadlo, wc, nová pračka. Možnost 

připojení na internet. Prohlídky možné nejdřív od 1.5.2012, v současné době se stěhuje 

stávající nájemník a byt bude kompletně vymalován. K nastěhování od 10.5.2012, v případě 

vážného zájmu lze i dříve dohodou. 



 

Pronájem, byt 2+kk, 47 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ elektřina 

Adresa:Svážná, Nový Lískovec 

Datum vložení:09.03.2012 

ID zakázky:1BT6794:1244825 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:47 m
2
 

Plocha podlahová:47 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+kk Brno-Nový Lískovec, ul. Svážná. Celková plocha bytu 47 m2, 

patro 3./8. Zařízení bytu - kuchyňská linka + sporák, lednice, mikrovlnka, pračka, postel, TV, 

nábytek. V bytě jsou plastová okna. Výborná občanská vybavenost - Campus Sguare, 

obchody, nemocnice atd. Pronájem je vhodný pro 2 osoby, ne kuřáky, děti, zvířata. Majitel 

požaduje kauci ve výši 1 měsíčního nájmu. K nastěhování ihned. Vyřizuje: Pavla Fiurášková -

             774 859 998      . 

  

Pronájem, byt 2+1, 60 m² 

Cena:8 700,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ energie 

Adresa:Kamínky, Nový Lískovec 

Datum vložení:29.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:3562013276 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 



Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelové rozvody 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 s balkónem ve 3.patře panelového domu. Byt je ve výborném 

stavu, po celkové rekonstrukci v 2011, CP=60 m2 byt + sklep, pokoje se samostatnými vstupy 

18,5 m2, 15m2, kuchyně 12 m2, komora 3 m2, lodžie, sklep, upravené bytové jádro. Jedná se 

o velmi pěkný dům – zateplení, nová fasáda, zvonky, vchodové dveře, nová okna, žaluzie, 

nové lodžie. Byt je nově vybaven – kuchyně - kuchyňská linka, trouba s grilem, lednice s 

mražákem, stůl a židle, koupelna – obklady, dlažba, vana, pračka, předsíň – předsíňová stěna, 

botník, ložnice – dvoulůžko se zdravotními matracemi, šatní skříně, stůl, obývák – rozkládací 

sedačka. V bytě možnost internetu, kabelové televize. Výhled z balkónu do čtvrti rodinných 

domků se zahradami a na Brno. Dobrá dostupnost a vybavenost okolí – škola, obchody, pošta, 

MHD, naproti Kampus, slušná možnost parkování, klidná lokalita. Nájem 8700 Kč + 3000 Kč 

zálohy. Měsíční nájem jako kauci a platby dopředu na další měsíc. Byt bude volný od června 

2012, prohlídky možné ihned. 

 

Nový Lískovec 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 4000 energie, + provize RK 

Adresa:Svážná, Nový Lískovec 

Datum vložení:27.04.2012 

ID zakázky:N00107 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:11 

Podlaží umístění:10.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Popis: 

Pronájem pekneho bytu 3+1 s lodžií na ulici Svážná, veškerá občanská vybavenost v 

blízkosti, nákupní centrum Campus square, snadná dostupnost do centra autobusem nebo 



trolejbusem. Byt se nachází v 10. patře panelového domu, z lodžie je krásný výhled na okolí. 

Byt může být pronajat vybavený i nevybavený. K bytu náleží sklep a na patře je sušárna. 

Volný od 1.1.2012. Cena 10 000,- + 3 000,- zálohy na energie. 

   

Pronájem, byt 3+1, 82 m² 

Cena:9 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ služby 3.200 Kč 

Adresa:Slunečná, Nový Lískovec 

Datum vložení:07.03.2012 

Datum aktualizace:23.03.2012 

ID zakázky:N01321 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží počet:2 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:82 m
2
 

Plocha podlahová:82 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Datum nastěhování:01.06.2012 

Rok kolaudace:2003 

Rok rekonstrukce:2011 

Voda:Místní zdroj 

Topení:Ústřední plynové 

Plyn:Individuální 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:Autobus 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu velký prostorný byt 3+1 o CP 82 m2 v Brně - Novém Lískovci na ulici 

Slunečná. Budova je zateplená a jsou vyměněná okna za plastová. Byt se nachází v domě s 

výtahem ve druhém patře z dvanácti. V okolí naprostý klid, z balkonu nádherný výhled do 

zeleně. Byt je částečně vybaven ( kuchyňská linka, sporák, lednička, 2x postel, stůl ). Před 

domem bezproblémové parkování. Byt je vhodný pro studenty nebo pracující pár možno i s 

dítětem, zaměstnance apod. Více info u makléře, prohlídky možné po domluvě kldykoliv, 

volné od 1. 6. 2012. 



    

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:11 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+popl. 2500, 

Adresa:Oblá, Nový Lískovec 

Datum vložení:04.01.2012 

Datum aktualizace:09.03.2012 

ID zakázky:254427 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Naše společnost Vám zprostředkuje pronájem velmi pěkného bytu 3+1 na Kameném Vrchu v 

5NP. Byt je částečně vybaven - nová kuchyňská linka, nová myčka, lednička. Zabudované 

prostorné skříně v předsíni i v pokoji, pohovka, televizor. Obývací pokoj 20m2, ložnice1 

12m2, ložnice2 12m2, kuchyň 10m2. Lodžie 4,5m2. Dobrá dostupnost do centra MHD a 

snadný nájezd na D1. V blízkosti je nákupní středisko. Byt je slunný s orientací na jihozápad. 

Byt je ve velice dobrém stavu. V ceně nájmu je zahrnuto teplo, internet, kabelová televize. 

Elektřina, vodné a stočné se platí zvlášť. Po případném uzavření rezervační smlouvy obdržíte 

zdarma informační SMS systému. Ev. číslo: 253813. 

   

Pronájem, byt 3+1, 80 m² 

Cena:10 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ energie cca 2000,-Kč 

Adresa:Koniklecová, Nový Lískovec 

Datum vložení:13.03.2012 

Datum aktualizace:27.04.2012 

ID zakázky:N00169 

Budova:Panelová 



Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:12 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:80 m
2
 

Plocha podlahová:80 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Nabízíme Vám zařízený byt 3+1 v klidné lokalitě. Byt na Kamenném Vrchu je prostorný a 

slunný - pokoje jsou směřovány na JZl. Rorměry jednotlivých pokojů:obývací pokoj 21, 

1.pokoj, 2.pokoj 16,12. Byt má dále dvě předsíně, lodžii 5m2. Byt se nabízí celkově zařízen. 

Kl vč. lednice, v koupelně se nachází pračka, v pokojích postele, psací stoly. Koupelna a WC 

zvlášť. Dům panel z poslední výstavby-17 let – po celkové revitalizaci-

plast.okna,zateplení,fasáda. Kauce 1 nájem. Majitel si nepřeje děti. K nastěhování ihned. 

    

3+1 Oblá, Brno - Lískovec max-7 osob 

Kategorie: Byty 
ID zakázky: REALHITCZ-003483 

Dispozice: 3+1 
Stav zakázky: aktivní 

Typ: Pronájem 
Cena k jednání: - 

Podlahová plocha: 75 m
2
 Provize: - 

Vlastnictví: Osobní Anuita: Ne 

Stav objektu: Dobrý Vloženo: 30.12.2010 

Typ budovy: Panelová Poslední úprava: 21.2.2011 

Plocha balkonu: - Patro: 2. 

Adresa: Oblá, Nový Lískovec, Brno, Brno-město 

Cena: 9 000,- Kč / za měsíc 

Poznámka k ceně: + ink dle počtu osob a spotřeby(1000,-Kč /osoba 

V okolí nemovitosti najdete 

 Bankomat: KB Albert 100 m 

 Banka: Česká spořitelna, a.s. - pobočka OC Campus Square Brno 300 m 

 Pošta: Česká pošta Brno 34 400 m 

 Střední škola, Učiliště: Střední odborná škola ochrana osob a majetku400 m 

 Gymnázium: EKO gymnázium 500 m 

 

http://www.realhit.cz/pronajem/byty/brno
http://www.realhit.cz/pronajem/byty/brno/Nov%C3%BD%20L%C3%ADskovec
http://www.realhit.cz/pronajem/byty/3+1/brno/Nov%C3%BD%20L%C3%ADskovec


  

 

Kohoutovice 2+1 

Pronájem, byt 2+1, 63 m² 

Cena:7 500,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Prokofjevova, Kohoutovice 

Datum vložení:02.05.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:11228 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:63 m
2
 

Plocha podlahová:63 m
2
 

Lodžie:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 v Brně - Kohoutovice, ul. Prokofjevova. Celková plocha bytu 

je 63 m2. Byt se nachází v 5. patře panelového domu. Byt je po částečné rekonstrukci (nové 

zděné jádro, nová kuchyňská linka). Pokoje mají samostatné vstupy. Byt se nabízí zařízený, 

kromě ledničky. K dispozici jsou 2 lodžie. Byt je vhodný max. pro 4 osoby, pro rodinu i 

studenty, ne zvíře. Inkaso činí 2500 CZK. Volný ihned. 

Pronájem, byt 2+kk, 45 m² 

Cena:5 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:služby: 4 000,- 

Adresa:Chalabalova, Kohoutovice 

Datum vložení:14.03.2012 

Datum aktualizace:27.04.2012 

ID zakázky:153655 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:45 m
2
 

Plocha podlahová:45 m
2
 

Balkón:Ano 



Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu 2+kk, 45 m2 s balkonem v 8.NP/8 panelového domu s výtahem v 

Brně-Kohoutovicích na ul. Chalabalova. Byt je částečně zařízen, v koupelně sprchový kout + 

WC. V bytě jsou nová plastová okna, na podlaze PVC a koberec. Nedávno dokončená 

rekonstrukce domu spočívala především v zateplení domu a realizaci nové fasády, osazení 

plastových oken v jednotlivých bytech. Krásný výhled do zeleně, klidné tiché bydlení. 

Výborná občanská vybavenost (škola, školka, dětské hřiště, pošta, zdravotní středisko, 

obchody, aquapark, knihovna), v blízkosti zastávka MHD.  

 

Pronájem, byt 2+1, 58 m² 

Cena:9 500,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 

Poznámka k ceně:+ 2500 Kč inkaso 

Adresa:Chopinova, Kohoutovice 

Datum vložení:07.03.2012 

Datum aktualizace:23.04.2012 

ID zakázky:B63348MSK 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:58 m
2
 

Plocha podlahová:58 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Nabízíme k pronájmu byt na ulici Chopinova v Brně – Kohoutovicích. Byt se nachází v 2. 

nadzemním patře menšího panelového domu po revitalizaci, bez výtahu. Byt je částečně 

zařízen, skříně, stoly, v kuchyni linka, lednice, sporák, jádro umakartové okachličkované, wc 

zvlášť, velká chodba oddělená – možnost instalace postele, pokoje neprůchozí, zasklená 

lodžie. Dostupnost MHD 2min od domu (bus č. 50, 52, trolejbus č. 29, 37 - Mendlovo nám za 

13. min.). V okolí veškerá občanská vybavenost, včetně aquaparku Kohoutovice. Příjemné 

klidné prostředí plné zeleně, bezproblémové parkování. Vhodné i pro studenty. Volný od 

04/2012. V ceně podnájmu je již zahrnuto inkaso 2 500Kč. 

   



 

Kohoutovice 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 70 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ inkaso 2.500 Kč/měs. 

Adresa:Jírovcova, Kohoutovice 

Datum vložení:27.04.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:200355 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:9 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Plocha podlahová:70 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu byt 3+1 v Brně - Kohoutovicích na ulici 

Jírovcova. Jedná se o byt v krajním panelovém domě, který je zateplený a má novou fasádu. 

V bytě je původní jádro, původní okna a jako podlahová krytina je PVC. Každý z pokojů má 

svůj samostatný vstup, u obývacího pokoje je balkon. Byt je volný k nastěhování od 

20.5.2012. 

 

Pronájem, byt 3+1, 76 m² 

Cena:8 500,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Borodinova, Kohoutovice 

Datum vložení:25.04.2012 

Datum aktualizace:27.04.2012 

ID zakázky:11219 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 



Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Plocha podlahová:76 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 v Brně – Kohoutovice, ul. Borodinova. Celková plocha bytu je 

76 m2. Byt se nachází ve 3. patře panelového domu. Dům i byt po rekonstrukci. Byt se nabízí 

částečně zařízený (nová kuchyňská linka, koupelna s vanou a samostatné WC). Je zde 

možnsto dovybavení. Pokoje jsou neprůchozí ( 21, 16 a 12m2). K dispozici je balkon a 

sklepní koje. Vratná kauce ve výši jednoho nájmuá. Inkaso činí 4500 CZK. Volný 1. 6. 2012. 

 

Pronájem, byt 3+1, 74 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:plus inkaso 3000/měs 

Adresa:Žebětínská, Kohoutovice 

Datum vložení:26.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:3+1 Žebětínská 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:74 m
2
 

Plocha podlahová:74 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Datum nastěhování:03.05.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 



Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

3+1 Kohoutovice Žebětínská zařízený . ● . ● . ● . Pronájem bytu 3+1 (74m2), lodžie, nájem 

12000/měs včetně inkasa. Kuchyně 12m2 : kuch.linka, sporák, stůl, židle. Pokoj 20m2 : 

obývací stěna, křesla, stolek, koberec, dveře na lodžii. Samostatné nezávislé pokoje 19m2, 

13m2, 13m2: 4x lůžko, šatní skříně, pohovka, stolek, židle. Koupelna : vana, umyvadlo, 

přípoj na pračku. Samostatné WC. Byt je v 7.p/8 panelového domu s výtahem na 

ul.Žebětínská v Kohoutovicích. ● . ● . ● . ● . Majitel uvítá jako nájemce až 4 osoby, nejraději 

rodinu, nekouřící v bytě, bez velkých domácích zvířat, i cizince. Byt je volný ihned, prohlídky 

ihned. ● . Nájem 9000/měs plus inkaso 3000/měs, celkem 12000/měs včetně inkasa. Vratná 

záloha (kauce) majiteli 5000 Kč. Jednorázová odměna pro RK (provize) 12000 Kč. ● . MHD: 

350m na zast.Stamicva, trol 29,37 (11 min na Mendlovo nám), noční bus, nebo 250m na zast. 

Výletní, bus 52 (9 min. na Mendlovo nám). Parkování bez problémů před domem. Je 

instalován kabel UPC, je možno si přihlásit internet i TV (není v ceně). 

 

Jundrov 2+1 

Pronájem, byt 2+1, 55 m² 

Cena:8 000,- Kč 

Poznámka k ceně:provize RK je jeden měsíční nájem 

Adresa:Jasanová, Jundrov 

Datum vložení:06.04.2012 

Datum aktualizace:21.04.2012 

ID zakázky:NABT43110:1270363 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Popis: 

V zastoupení majitele nabízíme k pronájmu velmi pěkný byt 2+1 v Brně-Jundrov na 

ul.Jasanová č.10 v VI.NP osmipodlažního bytového domu s výtahem. Byt je ve velmi dobrém 

stavu. Pokoje jsou částečně zařízeny nábytkem. Jedná se o velmi vyhledávanou lokalitu města 

Brna. Lze doporučit zejména pro rodiny s dětmi nebo studenty. V blízkosti je park, jedná se o 

velmi klidnou ulici s bezproblémovým parkováním. MHD cca 3 minuty. Nájemné činí osm 

tisíc korun českých + zálohu na služby ve výši dvatisíce pětset korun českých. Vratná kauce 

je pouze jeden měsíční nájem. 



 

Pronájem, byt 2+1, 55 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ inkaso 3.000 Kč 

Adresa:Dubová, Jundrov 

Datum vložení:01.02.2012 

Datum aktualizace:14.03.2012 

ID zakázky:N01793 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:8.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Datum nastěhování:14.03.2012 

Voda:Místní zdroj 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Individuální 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 v 7. patře panelového domu s novým výtahem v Brně - 

Jundrově na klidné ulici Dubová s úžasným výhledem do zeleně a na Brno. Celková plocha 

bytu činí 55,28 m2. Dispozice: chodba 6,98 m2, ze které jsou vstupy do všech místností. WC 

1m2 samostatně, kuchyně s novou KL, plynovým sporákem, jídelním stolem, alvicí a lednicí 

o ploše 11,3 m2, dále 2 pokoje 14,6 a 15,9 m2, komora - šatna 2,76 m2, koupelna 2,8 m2 s 

vanou, umyvadlem a pračkou. Byt má zděné jádro, plastová okna se žaluziemi, dům po 

revitalizaci ( fasáda, okna, vstupní dveře, schránky, nový výtah apod.). Byt je vhodný pro 

rodinu s dětmi, pracující pár apod. Malé zvíře tolerováno, kuřáci - balkon. Majitel požaduje 

vratnou kauci ve výši 1 měs. nájmu. Byt je volný ihned, prohlídky po dohodě, volejte 

makléře. 



 

 

Jundrov 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 78 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ 1.500,- zálohy na služby a energie ( voda, el.) 

Adresa:Sosnová, Jundrov 

Datum vložení:Dnes 

ID zakázky:AUR3002 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu velmi pěkný byt v atraktivní lokalitě u lesa, v přírodě, ale blízko centra. 

Byt je nezařízený, jen kuchyňská linka, sporák a lednička. Plastová okna, nové koberce, 

koupelna standard, zasklená lodžie i okna do zeleně. Ideální pro rodinu, studenty, nebo 

skupinu pracujících. Všechny pokoje jsou neprůchozí, rozměry – 20, 20, a 16 m2. K dispozici 

kabel. TV a internet. Volný ihned. Bližší informace u realitního makléře. 

   

Pronájem, byt 3+1, 78 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+3500,-Kč služby 

Adresa:Šeříková, Jundrov 

Datum vložení:02.05.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:3865444956 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha zastavěná:78 m
2
 



Plocha užitná:78 m
2
 

Plocha podlahová:78 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

3+1, 78m2 s lodžií, Brno - Jundrov, volný ihnjedd, pro 1 až 4 osoby, i pro rodinu. Byt je 

vybaven kuchyňskou linkou s plynovým sporákem a částečně zařízen nábytkem který je 

možno i vyklidit. 

   

Pronájem, byt 3+1, 80 m² 

Cena:11 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Sosnová, Jundrov 

Datum vložení:15.05.2012 

ID zakázky:11258 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:Přízemí 

Plocha užitná:80 m
2
 

Plocha podlahová:80 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 v Brně – Jundrov, ul. Sosnová. Celková plocha bytu je 80 m2. 

Byt se nachází v přízemí panelového domu. Byt se nabízí částečně zařízený. Byt je vhodný 

pro rodinu i studenty. Majitel požaduje kauci ve výši jednoho nájmu. Inkaso činí 2000 CZK. 

Volný ihned. 

 

Komín 2+1 

Pronájem, byt 2+1, 60 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Absolonova, Komín 

Datum vložení:20.02.2012 

Datum aktualizace:19.03.2012 

ID zakázky:11082 



Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Balkón:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 v Brně – Komín, ul. Absolonova. Celková plocha bytu je 60 

m2. Byt se nachází v 5. patře panelového domu. Dům je po revitalizaci. Byt se nabízí zařízený 

(lednička, pračka, internet, kabelová televize). K dispozici je balkon, pokoje mají samostatné 

vstupy. Inkaso činí 2500 CZK. Byt není vhodný pro zvířata. Volné od 1. 3. 2012. 

   

Pronájem, byt 2+1, 55 m² 

Zlevněno:8 000,- Kč za měsíc 

Původní cena:9 000,- Kč 

Poznámka k ceně:+ energie a služby + provize RK 

Adresa:Urbánkova, Komín 

Datum vložení:09.03.2012 

Datum aktualizace:20.03.2012 

ID zakázky:N/RSB/9990/12 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Popis: 

Pronájem nezařízeného bytu 2+1 Brno - Komín. Byt bude připraven k nastěhování od 

1.5.2012. Dispozice: Kuchyňská linka se spotřebiči,plynová varná deska a elektrická trouba, 

koupelna je po rekonstrukci. Nová plastová okna. NEZAŘÍZENO!!! Inkaso cca 

2500Kč/měsíc. Poznåmka k ceně: + energie a služby + provize RK 

   

Pronájem, byt 2+1, 55 m² 



Cena:8 000,- Kč za měsíc 

 včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ inkaso 3000,- zálohově 

Adresa:Řezáčova, Komín 

Datum vložení:06.03.2012 

ID zakázky:BV2207 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Balkón:2 m
2
 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:Silnice, MHD, Autobus 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem pěkného moderního bytu 2+1 s balkonem v Brně-Komíně ve 3./4. poschodí 

budovy. Celková plocha bytu je 55 m2, pokoje mají samostatné vstupy. Kompletně vybaveno 

nábytkem vč. lednice a pračky - viz. fota. Výborná dostupnost k Technologickému parku. 

Volné od 1.5.2012 

   

Pronájem, byt 2+1, 61 m² 

Cena:7 900,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:+ 1800 Kč zálohy na služby 

Adresa:Olbrachtovo náměstí, Komín 

Datum vložení:11.04.2012 

ID zakázky:000482pn 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:61 m
2
 

Plocha podlahová:61 m
2
 

Balkón:Ano 



Datum nastěhování:11.04.2012 

Doprava:Dálnice, Silnice, MHD 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem krásného bytu 2+1 v lesnaté části Brna, v Komíně na Olbrachtově nám. Byt se 

nachází ve 2. patře panelového domu a má balkon s krásným výhledem do zeleně. Byt má 

podlahovou plochu 61 m2, lodžie 3 m2. Byt má samostatné vchody do pokojů a je plně 

zařízený (možno i bez nábytku). Součástí vybavení je i lednice a TV. K dispozici ihned, 

prohlídky po dohodě s makléřem. 

Pronájem, byt 2+1, 63 m² 

Cena:7 900,- Kč za měsíc 

 včetně poplatků 

Poznámka k ceně:+2.700,-Kč zálohy na služby 

Adresa:Řezáčova, Komín 

Datum vložení:02.04.2012 

ID zakázky:000459pn 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:63 m
2
 

Plocha podlahová:63 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:02.04.2012 

Doprava:Dálnice, Silnice, MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu byt 2+1 v klidné části Komína. Byt se nachází ve 

4.NP v domě bez výtahu. V bytě jsou nová plastová okna a dřevěné podlahy - parkety. K bytu 

patří balkón a sklep. Byt se nabízí jako částečně zařízený. V domě je možnost využití 

kočárkárny a prádelny se sušárnou. V okolí bytu je dobrá občanská vybavenost - obchody, 

restaurace, školy a školky. Byt se nachází na trase do IBM, dostupnost do centra je cca 17min. 

Možnost připojení internetu je samozřejmostí. Byt je vhodný pro rodinu s dětmi, studenty, je 

zde možnost chování i klidného domácího mazlíčka. V případě potřeby je možnost 

dovybavení bytu pračkou a ledničkou. Prohlídky po domluvě s realitním makléřem. Byt je 

volný ihned. 

   

 



Komín 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Adresa:Ulrychova, Komín 

Datum vložení:22.02.2012 

Datum aktualizace:20.03.2012 

ID zakázky:1160 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu slunný, zrekonstruovaný byt 3+1 v Brně-Komíně na ulici Ulrychova. 

Byt se nachází v 2./4NP revitalizovaného domu. Plocha bytu je 75m2. Byt se pronajímá 

částečně zařízený. Okolí domu je velmi klidné. V blízkosti dětská hřiště, zástávka MHD. 

Cena 12000Kč + inkaso 

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:12 500,- Kč za měsíc 

Nájem vč. inkasa (12 500,-Kč nájem, 2 000,-Kč inkaso). Vratná kauce 2 

Adresa:Běly Pažoutové, Komín 

Datum vložení:10.04.2012 

ID zakázky:3261 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Typ domu:Přízemní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3 + 1, Brno - Komín, ul. Běly Pažoutové. Byt o ploše 75 m2 se 

zaskleným balkónem se nachází ve 3.NP bez výtahu v revitalizovaném domě. Byt prošel 

rekonstrukcí a je plně vybavený (TV, pračka, myčka, lednice s mrazákem, kuchyňská linka, 



vestavěné skříně, sedačka, manželská postel, pracovní stoly). Byt je vhodný pro rodinu, 

majitel povoluje domácí zvíře, kuřáky ne. Dvě vratné kauce. Cena bez inkasa. Volný ihned. 

   

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:12 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:plus inkaso, kauce a provize ve výši nájmu. 

Adresa:Vavřinecká, Komín 

Datum vložení:12.04.2012 

ID zakázky:SSB01051310 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:5 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem bytu 3+1, 75m2, Brno-Komín ve 3.NP. Pěkný, slunný, zrekonstruovaný byt v 

relivitalizovaném domě. Byt je plně zařízen - TV, pračka, myčka, lednička s mrazákem, 

kuchyňská linka, vestavěné skříně, sedačka, manželská postel, pracovní stoly. Dobrá 

občanská vybavenost - MHD, školka, škola, obchod, parkování u domu. Byt vhodný i pro 

rodinu. 

   

Pronájem, byt 3+1, 70 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 

Poznámka k ceně:+ ink. 2000 Kč, kauce 1 nájem 

Adresa:Olbrachtovo náměstí, Komín 

Datum vložení:28.03.2012 

ID zakázky:71408 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Zástavba:Obytná 



Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Lodžie:Ano 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu v lokalitě Brno-Komín, Olbrachtovo náměstí. Jedná se o byt 

velikosti 3+1 o celkové ploše 70 m² s lodžií, umístěný ve 3. patře/5 panelového domu po GO 

s výtahem ve velice klidné lokalitě s výbornou dostupností do centra. Bytovou jednotku lze 

pronajmout zařízenou nebo nezařízenou dle dohody – kuchyňská linka se sporákem, jídelní 

stůl a židle, skříně, vestavěné skříně, obývací stěna, postele. Dispozice - samostatné 

neprůchozí pokoje, šatna, komora, koupelna s vanou a pračkou, WC samostatně. Možnost 

připojení internetu a kabelové televize. Parkování před domem. MHD v blízkosti domu, 

veškerá občanská vybavenost v okolí. Pronájem je vhodný pro max. 6 osoby. Ihned k 

nastěhování. 

 

Řečkovice 2+1 

Pronájem, byt 2+1, 62 m² 

Cena:8 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ inkaso + provize RK 

Adresa:Letovická, Řečkovice 

Datum vložení:23.02.2012 

Datum aktualizace:30.04.2012 

ID zakázky:NPRO51 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:5 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:62 m
2
 

Plocha podlahová:62 m
2
 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu 2+1 Brno- Řečkovice,ulice Letovická Jedná se byt umístěný ve 

4.NP/5, celková plocha je 62m2. Byt sestává z kuchyně, předsíně, 2 pokojů, koupelny, WC, 

komory. Do pokojů jsou samostatné vstupy. Má plastová okna, nově udělané podlahy a nabízí 

se zařízený. Kuchyňská linka s kombinovaným sporákem, jídelní stůl se židlemi, manželská 

postel, skříně, obývací stěna. Dům je po kompletní revitalizaci. 



  

Pronájem, byt 2+1, 60 m² 

Cena:9 200,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ služby 2.300,- Kč/měsíc 

Adresa:Letovická, Řečkovice 

Datum vložení:03.03.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID:3852411484 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Sklep:Ano 

Datum nastěhování:01.04.2012 

Popis: 

Exkluzivně nabízíme k pronájmu velmi pěkný, prostorný a zachovalý byt v klidné lokalitě v 

Brně – Řečkovicích, ul. Letovická. Byt je nově zrekonstruovaný, zděné jádro, plovoucí 

podlahy, plastová okna a žaluzie, nově vymalovaný. Dispozice bytu je 2+1, komora, koupelna 

a WC zvlášť. V bytě je nová kuchyňská linka včetně kvalitních vestavných spotřebičů. Byt se 

nachází ve 4. NP bez výtahu. Částečně vybaveno. Dům je po revitalizaci. Nájem činí 9.200,-

/měsíc + služby 2.300,-/Měsíc. Majitel požaduje kauci 10.000,-. Provize pro klienty naší RK 

8.000,-. Volné ihned. 

  

Pronájem, byt 2+1, 63 m² 

Cena:11 500,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 

Poznámka k ceně:vratná kauce 2 nájmy 

Adresa:Kunštátská, Řečkovice 

Datum vložení:28.11.2011 

Datum aktualizace:22.03.2012 



ID zakázky:15817 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:63 m
2
 

Datum nastěhování:01.03.2012 

Doprava:Silnice, MHD, Autobus 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu 2+1 s šatnou na ulici Kunštátská, Brno-Řečkovice. V bytě probíhá 

rekonstrukce, k nastěhování bude od 1.3.2012. Nabízí se nezařízený, je možno dodat nábytek, 

pokoje jsou neprůchozí. Fotografie jsou z doby před rekonstrukcí. 

  

 

Řečkovice 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 78 m² 

Cena:11 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ zálohy na služby 

Adresa:Letovická, Řečkovice 

Datum vložení:19.04.2012 

Datum aktualizace:29.04.2012 

ID zakázky:46443 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:4 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Plocha podlahová:78 m
2
 

Lodžie:Ano 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:Silnice, MHD, Autobus 

Zařízeno:Ano 

Popis: 



Nabízím nájem bytu 3+1 s lodžií a komorou o celkové výměře 78m2, který se nachází v 

klidném prostředí na ulici Letovická v Brně, Řečkovicích. Byt je částečně zařízen, neprůchozí 

pokoje. V kuchyni kuchyňská linka, plynový sporák a trouba, lednice, stůl + židle. Koupelna 

zděné jádro, vana, umyvadlo, skříňka pod umyvadlo, keramické obklady, dlažba, wc zvlášť. 

Byt je zařízen např. pro studenty, v každém pokoji je sedačka, stůl a skříň. Byt je vhodný jak 

pro studenty tak pro rodinu. Možnost připojení na internet a kabelovou televizi. Veškerá 

občanská vybavenost v těsné blízkosti MHD, základní i mateřská škola, obchody, restaurace, 

pošta, lékárna, knihovna a podobně. Parkování u domu. Byt je volný k nastěhování od 

1.6.2012. 

  

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:9 100,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:plus inkaso 2900/měs 

Adresa:Horácké náměstí, Řečkovice 

Datum vložení:20.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:3+1 Horácké 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:13 

Podlaží umístění:12.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Datum nastěhování:01.06.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Ne 

Popis: 



3+1 Řečkovice Horácké nám. po GO nezařízený i pro 6 osob . ● . ● . ● . Pronájem 3+1 

(75m2), zasklená lodžie, nájem 12000 Kč/měs včetně inkasa. Samostatné neprůchozí pokoje 

20m2, 13m2, 13m2 : plovoucí podlahy, plastová okna. Nábytek (majitel ho může odstranit) : 

2 starší šatní skříně, nová šatní stěna, 2 lůžka. Ostatní nábytek patří současným nájemníkům. 

Kuchyně 11m2 : kuch.linka, sporák, lednička, stůl, dlažba, dveře na lodžii. Koupelna s vanou. 

Samostatné WC. Bezpečnostní trezorové dveře. Byt je ve 12.posch/13 v panelovém domě se 4 

výtahy na Horáckém náměstí v Řečkovicích. ● . ● . ● . Majitel uvítá jako nájemníky až 6 

osob, i rodinu s dětmi, i studenty, bez domácích zvířat. Byt je volný od 1.6.2012, prohlídky 

ihned. ● . Nájem 9100/měs plus inkaso 2900/měs, celkem 12000/měs včetně inkasa. Vratná 

záloha (kauce) majiteli 7000 Kč. Jednorázová odměna pro RK (provize) 12000 Kč. ● . MHD: 

100m od zast.Horácké_náměstí, bus 42,70, nebo 350m od zast.Řečkovice, tram.1. Velké 

parkoviště před domem. Je dostupný kabel UPC, možno objednat internet i TV, není v ceně. 

  

Pronájem, byt 3+1, 66 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:inkaso cca 3000Kč/měs. 

Adresa:Žitná, Řečkovice 

Datum vložení:13.04.2012 

Datum aktualizace:20.04.2012 

ID zakázky:B63400SN 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:66 m
2
 

Plocha podlahová:66 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Nabízíme podnájem krásného slunného bytu 3+1 Brno - Řečkovice, ul. Žitná, CP: 66 m2, 

4.NP/12, panel, lodžie, šatna, sklepní kóje. Byt je po kompletní rekonstrukci. Velikosti 

pokojů: 17,3 m2 (průchozí obývací pokoj), 12 m2, 12 m2, kuchyně 11,3 m2. V koupelně 

sprchový kout, WC zvlášť. Okna: plastová, podlahy: plovoucí podlahy v obytných pokojích, 

dlažba v kuchyni, chodbě, koupelně a WC. Zařízení: KL se spotřebiči, postel v ložnici, psací 

stůl, skříň, tv stolek. Topení: centrální dálkové plynové. Příjemné bydlení v klidné části Brna, 

kousek od centra, s veškerou občanskou vybaveností. Volné ihned. 



 

 

Lesná 2+1 

Pronájem, byt 2+1, 54 m² 

Cena:7 500,- Kč za měsíc 

 včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ měsíční poplatky 3.500,-Kč + provize RK 

Adresa:Nezvalova, Lesná 

Datum vložení:07.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID:3056345692 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:54 m
2
 

Lodžie:4 m
2
 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabídka pronájmu panelového bytu o velikosti 2+1, 54m2, 3. podlaží v žádané lokalitě Brno - 

Lesná, ulice Nezvalova. Byt má jeden velký pokoj s nikou a balkonem a druhý menší pokoj o 

výměře cca 12m2. Na podlaze jsou parkety. Byt je zařízen pouze kuchyňskou linkou s 

plynovým vařičem a el. troubou. K pronájmu bude od 1.4.2012. Zálohy na služby činí 3.500,-

Kč/měsíc. Vhodné pro pár nebo i rodinu s dětmi. 

  

Pronájem, byt 2+1, 58 m² 

Cena:5 800,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+popl. 4000, 

Adresa:Milénova, Lesná 

Datum vložení:22.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:212032 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 



Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:58 m
2
 

Plocha podlahová:58 m
2
 

Balkón:Ano 

Popis: 

Naše společnost Vám zprostředkuje pronájem bytu 2+1 s neprůchozími pokoji v klidné části 

města Brna. Byt se nabízí částečně zařízený, z vybavení zůstává kuchyňská linka, sporák, 

vestavěné skříně v předsíni. Dům i byt prošly rekonstrukcí, dům je zateplen s novou fasádou, 

plastová okna, nový balkon, koupelna je zděná, oddělené WC. Součástí bytu je i podlahové 

vytápění v kuchyni a předsíni, výhodou je prostorná komora. V blízkosti domu je veškerá 

občanská vybavenost, výborná dostupnost do centra města několika spoji MHD. Byt je 

vhodný pro max. 4 studenty, nebo pracující. Nastěhování je možné od 1.4. 2012 Ev. číslo: 

211418. 

   

Pronájem, byt 2+1, 55 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:plus inkaso 4.000,-kč 

Adresa:Barvy, Lesná 

Datum vložení:10.03.2012 

Datum aktualizace:20.03.2012 

ID zakázky:046-N00983 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:55 m
2
 

Plocha podlahová:55 m
2
 

Balkón:6 m
2
 

Popis: 

Exkluzivně k pronájmu byt 2+1 55 m2 + 2 balkony v Brně-Lesná.1p/4. 2x samostatný pokoj, 

kuchyně s plyn.sporákem, ledničkou, v koupelně pračka. Byt je zařízen starším 

nábytkem(možno vyklidit), vše ve standardu. V bytě je komora-pracovna. Nevadí děti, 

studenti, zvířata. 7.000,-Kč + 4.000,-Kč inkaso. Jedna vratná kauce. Ihned volné! 

   



Pronájem, byt 2+1, 56 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:plus inkaso 2500 pro dva, 2900 pro tři, 3300 pro 4 

Adresa:Ibsenova, Lesná 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:2+1 Ibsenova 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:9 

Podlaží umístění:4.podlaží 

Plocha užitná:56 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Lodžie:5 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Datum nastěhování:19.03.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

2+1 Lesná Ibsenova částečně zařízený, 9900 vč.inkasa . ● . ● . ● . ● . ● . Pronájem 2+1 

(56m2), nová lodžie, nájem 9500/měs vč.inkasa pro dva, 9900 pro tři, 10300 pro čyři osoby. 

Pokoje 20m2, 13m2 jsou samostatné neprůchozí, na podlaze parkety. Nábytek : rozkládací 

sedačka, šatník, komody. Nábytek majitel na přání vystěhuje. Kuchyně 10m2 : mírně 

renovovaná kuch.linka, sporák. Koupelna s vanou, samostatné WC. Byt je ve 3.posch/8 

panelového domu s výtahem na Lesné na ul.Ibsenova. ● . Majitel uvítá jako nájemníky až 4 

osoby, i s dětmi, bez domácích zvířat, nekouřící v bytě. Byt je volný ihned, prohlídky ihned. ● 

. Nájem 7000 Kč/měs plus inkaso 2500 Kč/měs pro dva a 400/měs za další osobu, celkem 

9500/měs včetně inkasa pro dva, 9900 pro tři, 10300 pro 4 osoby. Vratná záloha (kauce) 

majiteli 6000 Kč. Jednorázová odměna pro RK (provize) je 9500/9900/10300 Kč. ● . MHD: 

100m na zast. Loosova, bus 57,66, noční bus, nebo 600m na zast. Čertova rokle, tram. 9,11. 

Je dostupný kabel UPC i NETbox, možno přihlásit internet i TV, není v ceně. Kolmé 

parkování u domu. 

  



Pronájem, byt 2+1, 65 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Poznámka k ceně:plus inkaso 2900 

Adresa:Barvy, Lesná 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:Dnes 

ID zakázky:2+1 Barvy 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:65 m
2
 

Plocha podlahová:65 m
2
 

Lodžie:3 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Datum nastěhování:19.03.2012 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Internet, Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

2+1 Lesná ul. Barvy, skoro nezařízený, po luxusní GO . ● . ● . ● . Pronájem 2+1 (65m2), 

lodžie, nájem 11900 vč.inkasa. Kuchyně 12m2 do L : nová kuch.linka, nový sporák, lednička, 

myčka, pračka, stůl, vestavěná šatní stěna. Pokoj 18m2 : rozkládací pohovka, stolky, plovoucí 

podlaha, okno na západ do zahrad. Pokoj 16m2 : vestavěná policová šatní stěna, PC-stůl, 

plovoucí podlaha, dveře na lodžii na východ do tiché uličky. Koupelna: rohová vana. 

Samostatné WC s umyvadlem. Byt je ve zvýšeném 1.poschodí/3 panelového domu bez 

výtahu na Lesné na tiché ul.Barvy. Byt je po luxusně pojaté generální opravě, všude plovoucí 

podlahy, dlažba, nové dveře, nová okna, všechno vybavení je nové. ● . ● . ● . Majitel uvítá 

jako nájemce až 3 osoby, i s dítětem, bez zvířat, nekouřící v bytě. Byt je volný ihned, 

prohlídky ihned. ● . Nájem 9000/měs plus inkaso 2900/měs, celkem 11900/měs včetně 

inkasa. Vratná záloha (kauce) majiteli 6000 Kč. Jednorázová odměna pro RK (provize) 11900 

Kč. ● . MHD: 200m na zast.Blažkova, bus 45, 46 (jede 5 min na tramvaj č.5/7 Štefánikova 

čtvrť). Kolmé parkování před domem. Je instalován kabel UPC, je možno si přihlásit internet 

i TV (není v ceně). 



    

Pronájem, byt 2+1, 56 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Šrámkova, Lesná 

Datum vložení:05.03.2012 

Datum aktualizace:09.03.2012 

ID zakázky:11035 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:56 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Parkovací stání:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 s nikou Brno-Lesná, ulice Šrámkova. Celková plocha bytu je 

56m2. Byt se nachází v 5.patře panelového domu s výtahem. . Byt je po kompletní 

rekonstrukci. Pokoje mají samostatné vstupy. V bytě je nová pračka, nová lednice, částečně 

zařízený (skříně, válendy - po domluvě možné odstranění). Koupelna a záchod zvlášť. K 

dispozici je balkon, sklep, možno využít kolárnu, sušárnu a kočárkárnu. Možnost zapojení 

internetu (není zahrnuto v ceně). Vhodné pro maximálně 4 osoby, možno rodina i studenti, 

zvíře není překážkou. Inkaso činí 3500,-Kč. Volné ihned. 

    

Pronájem, byt 2+1, 56 m² 

Cena:7 500,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+3500 inkaso + 1/2 provize RK 

Adresa:Nezvalova, Lesná 

Datum vložení:05.03.2012 

Datum aktualizace:09.03.2012 

ID zakázky:NAWBT10016372:1237067 



Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:56 m
2
 

Plocha podlahová:56 m
2
 

Lodžie:450 m
2
 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Pronájem panelového bytu 2+1 v obci Brno - sever okres Brno-město. Podlahová plocha bytu 

je 54 m2. Byt je v osobním vlastnictví. Byt se nachází v 3. podlaží z 8., je pronajímán 

nezařízený a bude volný od 1.4.2012. Dům je po revitalizaci - nové lodžie, zateplení. 

   

Pronájem, byt 2+1, 48 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

 včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ 2000,- zálohy na služby 

Adresa:Brechtova, Lesná 

Datum vložení:05.01.2012 

Datum aktualizace:13.02.2012 

ID:2878063196 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Poloha domu:Řadový 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Sídliště 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:8 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:48 m
2
 

Lodžie:2 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Garáž:1x 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 



Telekomunikace:Telefon, Internet 

Elektřina:230V 

Doprava:Silnice, MHD 

Komunikace:Betonová, Dlážděná, Asfaltová 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem zařízeného bytu v Brně na Lesné, ulice Brechtova, s lodžií, sklepem a garáží. CP 

bytu je 48m2, lodžie, sklep. K bytu je možné sjednat pronájem garáže, která se nachází cca 

250m od domu v uzavřeném komplexu za 1500,-Kč/měsíc. Zařízení bytu : lednice, sporák, tv 

stolek, policová stěna, skříně, židle, stůl. Po dohodě s majitelem je možné některé vybavení 

bytu odstranit, popř. dovybavit. Parkování je možné před domem nebo ve zmíněné garáži. 

Zastávka MHD je vzdálena cca 500m. V blízkém okolí se nachází škola, školka, obchody, 

lékař, veškerá občanská vybavenost. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel revitalizací - 

zateplení, plastová okna, oprava střechy. Majitel požaduje vratnou kauci ve výši jednoho 

měsíčního nájmu, byt je vhodný pro 3 osoby, popř. pro 4 studenty, bez zvířat (pes, kočka; 

ostatní po domluvě). Majiteli bytu nevadí kuřáci. 

   

Pronájem, byt 2+1, 60 m² 

Cena:8 500,- Kč za měsíc 

 + provize RK, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ zálohy na energie a služby 3000,-Kč, + provize RK 

Adresa:Brechtova, Lesná 

Datum vložení:24.08.2011 

Datum aktualizace:08.02.2012 

ID zakázky:37410 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Plocha podlahová:60 m
2
 

Balkón:3 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Doprava:MHD 



Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu velice krásný byt 2+1 s balkónem v klidné lokalitě Brno - Lesná na 

ulici Brechtova. Byt se nachází v 7 NP osmipatrového panelového domu, který prošel 

komletní rekonstrukcí fasády a zateplením. Jedná se o prstorný, slunný, moderní byt v 

krásném a tichém prostředí s kouzelným výhledem na celé Brno. K dispozici je kuchyňská 

linka s kombinovaným sporákem + digestoř, lednička, mikrovlná trouba. Obývací pokoj je 

zářízený nábytkem (sedací souprava, křesla, stolek, skříně, TV CD přehrávač, jídelní stůl + 6 

židlí). Možno po domluvě vybavit vlastním. Ložnice je nová, moderní, vyrobená na míru s 

vestavěnou skříní. Koupelna je po rekonstrukci k dispozici pračka. WC samostatné. Internet 

možno připojit, TV settobox. Veškerá občanská vybavenost v dosahu několika minut 

(restaurace, obchody, škola, apod. MHD 15 minuát do centra města). Celkově se jedná o 

velmi příjemné a hezké bydlení vhodné pro menší rodinu nebo pracující pár apod. Ne zvířata. 

VOLNÝ IHNED. 

   

Pronájem, byt 2+1, 56 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 3 000 Kč inkaso 

Adresa:Šrámkova, Lesná 

Datum vložení:23.03.2012 

ID:818483804 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Zástavba:Obytná 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:56 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Topení:Ústřední dálkové 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Pronájem bytu 2+1 na ul. Šrámkova, Brno - Lesná,. Celková plocha bytu je 56m2, se nachází 

v 6. patře panelového domu s výtahem. Byt je po částečné rekonstrukci, vymalován. Podlahy 

– původní dřevěné parkety, lino, jádro původní. Oba pokoje mají samostatné vstupy, na 

obývací pokoj navazuje balkon. Byt je nabízen nezařízený, v předsíni bytu vestavěné skříně. 

K dispozici sklep, možno využít kolárnu, sušárnu a kočárkárnu. Inkaso 3 000 Kč/měs, volné 

ihned. 



   

 

Lesná 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:11 000,- Kč za měsíc 

+ provize RK 

Adresa:Fillova, Lesná 

Datum vložení:16.03.2012 

ID zakázky:IET6710 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Balkón:Ano 

Voda:Dálkový vodovod 

Topení:Ústřední dálkové 

Plyn:Plynovod 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Telekomunikace:Kabelová televize 

Elektřina:230V 

Doprava:Silnice, MHD 

Komunikace:Asfaltová 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Pronajmeme výborně dispozičně řešený byt 3+1 na ul. Fillova v Brně - Lesné v 5. patře 

panelového domu s krásným výhledem na Brno. OP a kuchyň orientována na J, dvě ložnice 

na S, středem bytu chodba se vstupy do všech místností + wc, koupelny a velké šatny. Nově 

vymalováno a část. zrekonstruováno - kuchyň. linka, lino podlahy, balkon. Původní okna ve 

výborném stavu. Včetně vybavení na fotkách, po domluvě možné změny. Občanská 

vybavenost v nejbližším okolí. Volné ihned. 

   

Pronájem, byt 3+1, 81 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 



Poznámka k ceně:+ 1150 Kč inkaso 

Adresa:Ibsenova, Lesná 

Datum vložení:12.01.2012 

Datum aktualizace:14.01.2012 

ID zakázky:B63252VS 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:81 m
2
 

Plocha podlahová:81 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme pronájem zařízeného bytu 3+1 v lokalitě Brno – Lesná, ul. Ibsenova. CP 81 m2, byt 

se nachází v 6 p./8. rekonstruovaného panelového domu s výtahem, nová fasáda, plastová 

okna, lodžie. Bytová jednotka je zařízena starším nábytkem (kuchyňská linka se sporákem a 

lednicí s mrazákem,2x dvojlůžko, dvě válendy, sedací souprava, stolek, kuchyňský stůl se 

židlemi, skříně). Byt má původní umakartové jádro, neprůchozí pokoje, na podlahách lino, 

parkety, koberec, z bytu je nádherný výhled. Parkování před domem, MHD v blízkosti domu, 

veškerá občanská vybavenost v okolí. 

   

 

3+1 Brno, Lesná ul. Haškova s lodžií 

07.02. 10:33 | NABÍDKA / PRODÁM | Pronájem bytů | Pronájem bytů 3+1 / 3+kk 

Povaha inzerátu:pronájem bytu 

Dispozice bytu:3+1 

Podlahová plocha:72 m² 

Materiál budovy:panel 

Rok kolaudace:1987 

Byt je v podlaží:5. 

Balkón, terasa:ano 

Sklep apod.:ano 

Výtah:ano 

Novostavba:ne 

Možnost parkování:venkovní parkoviště 

Upozornění pro realitní kanceláře:Tento inzerent si výslovně nepřeje být kontaktován 

zprostředkovateli. Respektujte prosím jeho rozhodnutí a kontaktujte ho pouze pokud jste 

koncoví zájemci! 

nabízíme pronájem bytu 3+1 Lesná ul. Haškova, 5p, výtah, velká lodžie, dům po revitalizaci, 

nová koupelna, kuch.linka, sporák, koberce, dlažba, parkety, plastová okna, tři neprůchozí 

http://byty.hyperinzerce.cz/byty-pronajem/
http://byty.hyperinzerce.cz/byty-pronajem-3-kk/


pokoje, možnost dlouhodobého pronájmu, klidná pěkná lokalita, volné ihned, možnost 

připojení na internet, cena uvedena včetně inkasa, možno i rodina, i studenti i pracující, i 

menší zvíře zvyklé v bytě 

Cena:11 000 Kč 

Hypotéka:Spočítat hypotéku 

Oblast inzerce:Brno - město 

Číslo inzerátu:5396491 

 

Pronájem bytu 3+1, Brno-Lesná, ul. Nejedlého 

02.09.2011 | NABÍDKA / PRODÁM | Pronájem bytů | Pronájem bytů 3+1 / 3+kk 

Povaha inzerátu:pronájem bytu 

Dispozice bytu:3+1 

Podlahová plocha:65 m² 

Materiál budovy:panel 

Byt je v podlaží:4. 

Balkón, terasa:ano 

Sklep apod.:ne 

Výtah:ne 

Novostavba:ne 

Nabízíme pronájem zařízeného cihlového bytu 3+1 (65 m2), 4.p/4. pro 5-6 studentů v Brně 

Lesná Nejedlého ulice. Byt je u zastávky MHD, do centra města pouze 10 min. Byt má 

3pokoje a kuchyň, jeden pokoj je průchozí, velký balkon, koupelna s vanou, samostatné WC, 

nová okna a balkon.dveře. 

Zařízení: Zánovní nábytek, kuchyňská linka, vestavné skříně, spousta úložného prostoru, dále 

sporák s el.troubou, lednice, televize, myčka nádobí, pračka, řada drobných spotřebičů, 

vysavač, žehlička atd. 

Přípojka internetu - možnost UPC. 

Cena:9 500 Kč 

Hypotéka:Spočítat hypotéku 

Oblast inzerce:Brno - město 

Číslo inzerátu:4766457 

 

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:12 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, včetně poplatků, včetně DPH, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:Nejsme plátci DPH 

Adresa:Ibsenova, Lesná 

Datum vložení:25.03.2012 

Datum aktualizace:10.04.2012 

ID:1496846940 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

http://www.honzovahypoteka.cz/#hypermedia
http://brno-mesto.hyperinzerce.cz/
http://byty.hyperinzerce.cz/byty-pronajem/
http://byty.hyperinzerce.cz/byty-pronajem-3-kk/
http://www.honzovahypoteka.cz/#hypermedia
http://brno-mesto.hyperinzerce.cz/


Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 včetně 1 podzemního 

Podlaží umístění:7.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 Ibsenova, Lesná. Byt se nachází v 6/7 panelového domu s 

výtahem.Celková plocha bytu je 72m2.Byt může být zařízený zánovním nábytkem, nebo 

nezařízený. Pokoje mají samostatné vstupy. Na podlahách jsou parkety a PVC. Koupelna je s 

vanou, WC je zvlášť. K bytu nálež komora a balkon. Volné ihned. Vhodné pro rodinu s dětmi, 

pro studenty, pracující, menší zvíře nevadí. Nejsme plátci DPH. 

  

 

Líšeň 2+kk 

Pronájem, byt 2+kk, 44 m² 

Cena:6 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+2000,-Kč služby 

Adresa:Hájkova, Líšeň 

Datum vložení:18.04.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:39780956 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:4 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha zastavěná:44 m
2
 

Plocha užitná:44 m
2
 

Plocha podlahová:44 m
2
 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

2+kk, Brno - Líšeň, volný od 1.5.2012, pro 1 až 3 osoby. Byt je vybaven kuchyňskou linkou s 

elektrickým vařičm, a zařízen nábytkem který je možno vyklidit. 

   

Pronájem, byt 2+kk, 48 m² 



Cena:8 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:včetně inkasa pro 2 osoby 

Adresa:Jírova, Líšeň 

Datum vložení:Včera 

ID:3676635740 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Umístění objektu:Klidná část obce 

Typ domu:Patrový 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:48 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk v úplně revitalizované panelovém domě v Brně - 

Líšni na ulici Jírova. Byt se nachází v 6.NP/7 domu s výtahem. Celková plocha bytu je cca 48 

m2, pokoje 16 a 17 m2. Na předsíni zabudovaná skříň, koupelna a WC zvlášť. Byt je vybaven 

starším nábytkem a elektrospotřebiči (až na TV přijimač). Cena je kalkulovaná včetně inkasa 

a to pro max. 2 osoby (každá osoba navíc +500 Kč). Byt je vhodný pro pracující pár nebo 

studenty. Pro zajištění majitel požaduje vratnou kauci ve výši jednoměsíční platby. 

 

Pronájem, byt 2+kk, 42 m² 

Cena:7 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Poznámka k ceně:+ 2500 inkaso za 2 osoby 

Adresa:Rašelinová, Líšeň 

Datum vložení:19.03.2012 

Datum aktualizace:27.04.2012 

ID zakázky:C63228JM 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:1.podlaží 

Plocha užitná:42 m
2
 

Plocha podlahová:42 m
2
 

Topení:Ústřední dálkové 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 



Doprava:Silnice, MHD 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu částečně zařízený byt v OV 2+kk ve městě Brně, městská část Líšeň. 

Dům je panelový, zateplený, bez výtahu, byt je ve zvýšeném 1.NP z 4.NP, stav bytu - po 

rekonstrukci. Bezbarierový ne. CP: 42 m2,. Místnosti: obyvací pokoj s kk 20 m2, ložnice 8 

m2, koupelna s prostorným sprchovým koutem , samostatné WC , předsíň s vestavěnými 

skříněmi. Pokoje neprůchozí, . Další příslušenství bytu je: sklep. Orientace vůči světovým 

stranám - západ. V bytě je bytové jádro umakartové s obkladem, okna plastová, vnitřní 

omítky v dobrém stavu, elektroinstalace smíšená měď/hliník, podlahy dlažba, nové PVC, 

topení dálkové (v domě), ohřev vody dálkový (v domě), kuchyňská linka původní. Vybavení 

kuchyně: sporák, mikrovlnná trouba, chladnička, rychlovarná konvice. Vybavení bytu: 2x 

postel, sedačka, stůl. IS: elektřina 220 V, plyn není. Telekomunikace a sítě: možnost kabelové 

televize, internetu, telefonu. Měřiče: studená a teplá voda, tepla na radiátorech. Požadavky na 

nájemce: max. počet osob v bytě: 3, nebo, 2 + 2 děti. Kuřák: ne. Možnost domácích zvířat: 

zvíře v kleci, malý pes, kočka. Min. délka pronájmu: 1 rok. Možnost trvalého pobytu: ne. 

Inkaso měsíčně pro 2 osoby činí cca 2500 Kč. Kauce: 10000, tj. 1x nájem včetně plateb za 

energie. Lokalita: klidná ulice, okrajová čtvrť, volná parkovací místa. Občanská vybavenost: 

kompletní síť obchodu a služeb. Dopravní dostupnost: zastávka MHD, silnice. 

   

Pronájem, byt 2+kk, 40 m² 

Cena:8 500,- Kč za měsíc 

 bez poplatků 

Adresa:Líšeň 

Datum vložení:23.11.2011 

Datum aktualizace:10.04.2012 

ID zakázky:000054 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:40 m
2
 

Plocha podlahová:40 m
2
 

Sklep:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu slunný, zrekonstruovaný a zateplený byt (plastová okna, keramické 

obklady, kuchyňská linka, el. trouba se sporákem, lednička, pračka) ve 3.NP panelového 

domu o celkové ploše 40 m2 s výbornou dostupností do středu města. Vhodné ideálně pro 2 

osoby bez zvířat a nekuřáky. Možnost parkování hned u domu. Cena: 8.500,- + 1.500,- za 

vyúčtovatelné služby. V případě zájmu kontaktujte makléře - Jaromír Fridrich 721943441 



   

Pronájem, byt 2+kk, 60 m² 

Cena:9 500,- Kč za měsíc 

 + provize RK, bez poplatků 

Adresa:Jírova, Líšeň 

Datum vložení:18.04.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID:1520960092 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:60 m
2
 

Balkón:10 m
2
 

Parkovací stání:1x 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt o ploše 60 m2 s balkonem a s parkováním v Brně Líšni. Byt je k 

nastěhování od června t.r. Nájem činí 9500 Kč bez inkasa.Byt se nachází v klidné části 

sídliště. Jízda tramvají trvá 25 minut do centra Brna. Nedaleké Mariánské údolí nabízí výlety 

na kole i pěší vycházky.Milovníci koupání mají možnost využívat tří rybníků tamtéž.V Líšni 

je příjemné bydlení, v relativně čistém prostředí. 

 

Líšeň 3+1 

Pronájem, byt 3+kk, 80 m² 

Zlevněno:10 900,- Kč za měsíc 

 + provize RK 

Původní cena:12 950,- Kč 

Poznámka k ceně:+ inkaso 3.500,- + vratná kauce 20.000,- 

Adresa:Michalova, Líšeň 

Datum vložení:25.02.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID:1072374364 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:80 m
2
 

Balkón:3 m
2
 



Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu zařízený byt o dispozici 3+kk s balkónem. Byt se nachází v nástavbě 

panelového domu v 5. NP. Součástí je nábytek, kuchyňská linka se spotřebiči, koupelna se 

sprochovým koutem a pračkou, toaleta samostatně. Celková plocha je 80 m2 a 3 m2 balkón. 

V pokojích jsou střešní okna s výhledy na obě strany. Bezproblémové parkování před domem, 

výborná dostupnost do centra města. Volný ihned. 

   

Pronájem, byt 3+1, 76 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ 2000,-Kč zálohy na služby 

Adresa:Elplova, Líšeň 

Datum vložení:02.05.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:S213 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:5.podlaží 

Plocha užitná:76 m
2
 

Balkón:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 na ul. Elplova v Brně – Líšni. Byt o CP 76 m2 s balkonem v 5. 

patře panelového domu po kompletní revitalizaci – zateplení, fasáda, nový moderní výtah. V 

bytě jsou plastové okna, plovoucí podlahy, v předsíni a kuchyni dlažba. Kuchyňská linka s 

plynovým sporákem, lednice a mikrovlná trouba, v pokojích základní nábytek. V předsíni 

vestavěné prostorné skříně. Koupelna po zdařilé rekonstrukci – zděné jádro, pěkné obklady. 

Dobrá dostupnost do centra. 

   

Pronájem, byt 3+1, 73 m² 

Cena:7 200,- Kč za měsíc 

 včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ služby, elektřina a plyn; nejsme plátci DPH 



Adresa:Elplova, Líšeň 

Datum vložení:09.04.2012 

Datum aktualizace:03.05.2012 

ID zakázky:MT-Pro 8717 ( nejsme plátci DPH ) 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Družstevní 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:73 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Pronájem bytu 3+1, Brno – Líšeň, ul. Elplova, 73 m2, balkon, zvýšené přízemí. Se svolením 

majitele nabízíme pronájem bytu 3+1 v žádané lokalitě Líšeň. Výborná občanská vybavenost 

a dopravní obslužnost MHD. Byt je ve velmi dobrém stavu s následujícím vybavením ( viz. 

foto ): kuchyňská linka, včetně spotřebičů; vestavěné skříně; kvalitní interiérové dveře; 

plovoucí podlahy; dlažba; obklady. Byt je částečně zařízen ( viz. foto ): kuchyňský stůl a 

židle; skříně v ložnici; stěna v obývacím pokoji. Požadované měsíční nájemné činí 12 000 Kč 

( 7 200 Kč + služby + elektřina a plyn ). Celková uvedená částka platí pro jednu osobu. Pro 

více osob bude požadovaná částka 12 000 Kč upravena o vyšší náklady na služby, elektřinu a 

plyn. Před nastěhování bude požadováno složení vratné kauce ve výši jednoho měsíčního 

nájemného. Majitel upřednostňuje dlouhodobý pronájem, nejlépe pro rodinu s dětmi; studenty 

ne. Byt bude volný k nastěhování od dubna 2012. 

       

Pronájem, byt 3+1, 72 m² 

Cena:9 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:+ poplatky 3500 

Adresa:Josefy Faimonové, Líšeň 

Datum vložení:06.04.2012 

Datum aktualizace:30.04.2012 

ID zakázky:153808 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:2.podlaží 

Plocha užitná:72 m
2
 

Plocha podlahová:72 m
2
 

Balkón:Ano 



Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Pronájem Bytu 3+1, v klidné lokalitě Brno-Líšeň s balkónem. Byt je plně vybaven (pračka, 

lednička, mikrovlnka, vestavěné skříně, postele atd.). V blízkosti nákupní a sportovní 

centrum. Parkování před domem. Volný ihned. 

 

Pronájem, byt 3+1, 67 m² 

Cena:8 000,- Kč za měsíc 

 bez poplatků, včetně právního servisu 

Poznámka k ceně:+ měsíční poplatky 4500,-Kč + provize RK 

Adresa:Josefy Faimonové, Líšeň 

Datum vložení:09.03.2012 

Datum aktualizace:12.04.2012 

ID:2256740956 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:67 m
2
 

Balkón:5 m
2
 

Sklep:2 m
2
 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu panelový byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 na ulici Josefy 

Faimonové v Brně - Líšni. Byt se nachází na ve 2. patře s výtahem a je v udržovaném 

standardu. Celková výměra bytu činí 67m2, pokoje: 16m2, 12m2 a 9m2, kuchyň 9m2, balkon 

5m2 + sklep. Vybaven pouze kuchyňskou linkou s plynovým sporákem a el. troubou a 

kuchyňským stolkem a židlemi. Byt má balkon a sklep. Vhodné pro rodinu s dětmi, studenty 

či pracující. Volné ihned. Kauce 1 měsíční nájem. Měsíční inkaso ve výši 4500,-Kč je 

každoročně zúčtovatelné 

   

Pronájem, byt 3+1, 78 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:Nájem + energie 3 000,-Kč. 



Adresa:Josefy Faimonové, Líšeň 

Datum vložení:11.04.2012 

Datum aktualizace:19.04.2012 

ID zakázky:N08635 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:8 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:78 m
2
 

Plocha podlahová:78 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Voda:Místní zdroj 

Plyn:Individuální 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 v Brně - Líšňi, na ulici Josefy Faimonové. Byt o celkové ploše 

78m2 disponuje: prostorný obývací pokoj s výstupem na balkon vybavený sedací soupravou, 

kuchyně vybavená kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči (lednice, sporák, trouba, 

mikrovlnka, pračka), samostatný pokoj, koupelna vybavená vanou, samostatné WC, prostorná 

předsíň. Byt je nabízen částečně vybaven. Na dotazy a prohlídky volejte realitního makléře 

   

Pronájem, byt 3+1, 75 m² 

Cena:10 000,- Kč za měsíc 

Poznámka k ceně:Bližší informace u realitního makléře. 

Adresa:Elplova, Líšeň 

Datum vložení:07.03.2012 

ID zakázky:N08322 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Podlaží počet:7 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:75 m
2
 

Plocha podlahová:75 m
2
 

Balkón:Ano 



Voda:Místní zdroj 

Plyn:Individuální 

Odpad:Veřejná kanalizace 

Elektřina:230V 

Zařízeno:Částečně 

Popis: 

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 v Brně - Líšni, na ulici Elplova, o celkové výměře 75m2. V 

bytě se nachází kuchyň včetně kuchyňské linky, 3 pokoje, které jsou neprůchozí, koupelna, 

WC. K bytu náleží balkon. Byt je vyklizen a možnost okamžitého použití. Na dotazy a 

prohlídky volejte realitního makléře 

   

 

Slatina 2+1 

Pronájem, byt 2+1, 57 m² 

Cena:11 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, včetně poplatků 

Poznámka k ceně:kauce 1 nájem 

Adresa:Bučovická, Slatina 

Datum vložení:19.03.2012 

ID zakázky:71344 

Budova:Panelová 

Stav objektu:Po rekonstrukci 

Vlastnictví:Osobní 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:5 

Podlaží umístění:3.podlaží 

Plocha užitná:57 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ne 

Popis: 

Nabízíme pronájem nově zrekonstruovaného bytu v lokalitě Brno-Slaina, ulice Bučovická. 

Jedná se o byt velikosti 2+1 o celkové ploše 57 m² s balkonem, umístěný ve 2. patře/4 

panelového domu po GO bez výtahu ve velice klidné lokalitě s výbornou dostupností do 

centra. Bytová jednotka se nabízí nezařízená, pouze kuchyňská linka s plynovým sporákem. 

Dispozice - samostatné neprůchozí pokoje, šatna, koupelna s vanou, společně s WC. Možnost 

připojení internetu a kabelové televize. Parkování před domem, k dispozici sklep. MHD v 



blízkosti domu, veškerá občanská vybavenost v okolí. Pronájem je vhodný pro max. 4 osoby, 

nedoporučujeme pro kuřáky a majitele zvířat. Ihned k nastěhování. 

   

Byt 2+1, 54m2, po rekonstrukci, Slatina 

08.03. 08:44 | NABÍDKA / PRODÁM | Pronájem bytů | Pronájem bytů 2+1 / 2+kk 

Povaha inzerátu:pronájem bytu 

Dispozice bytu:2+1 

Podlahová plocha:54 m² 

Materiál budovy:panel 

Byt je v podlaží:3. 

Balkón, terasa:ne 

Sklep apod.:ne 

Výtah:ne 

Novostavba:ne 

Nabízíme Vám k pronájmu částečně zařízený byt 2+1 54m2, po celkové rekonstrukci, nová 

koupelna, wc a kuchyně. První pokoj má 16m2, druhý menší 13m2, kuchyně+chodba 23m2, 

V Bytě zůstává lednička, jídelní stůl se židlemi (po domluvě pračka), skříň na chodbě, v 

pokojích obývací stěna. Vybavení lze ponechat dle dohody. Uvolnění od 1.2. nebo dohodou. 

----------------------------- 

Číslo zakázky: N4133 

----------------------------- 

Lokalita: Brno, Bučovická 

Cena:10 500 Kč 

Hypotéka:Spočítat hypotéku 

Oblast inzerce:Brno - město 

    

 

Slatina 3+1 

Pronájem, byt 3+1, 70 m² 

Cena:13 000,- Kč za měsíc 

 + provize RK, včetně poplatků 

Poznámka k ceně:kauce 1 nájem 

Adresa:Mikulčická, Slatina 

Datum vložení:06.03.2012 

Datum aktualizace:Včera 

ID zakázky:24674 

Budova:Panelová 

http://byty.hyperinzerce.cz/byty-pronajem/
http://byty.hyperinzerce.cz/byty-pronajem-2-kk/
http://www.honzovahypoteka.cz/#hypermedia
http://brno-mesto.hyperinzerce.cz/


Stav objektu:Velmi dobrý 

Vlastnictví:Osobní 

Zástavba:Obytná 

Typ domu:Patrový 

Podlaží počet:6 

Podlaží umístění:6.podlaží 

Plocha užitná:70 m
2
 

Balkón:Ano 

Sklep:Ano 

Zařízeno:Ano 

Popis: 

Nabízíme pronájem bytu Slatina, ulice Mikulčická. Byt 3+1 s balkonem, v 5.p./5 panelového 

domu s výtahem. Plocha bytu 70 m2. Byt je kompletně vybavený starším nábytkem, kromě 

pračky. Byt má zrenovovanou koupelnu s rohovou vanou, WC samostatně. Nová plastová 

okna. Sklepní kóje je k dispozici přímo na patře. Možnost internetu a kabelové TV. Topení 

ústřední. Vhodné pro 4-5 osob, i pro rodinu s dětmi, nekuřáci. Volný ihned. 

  

Pronájem 3+1 Slatina, Dědická, po rekonstrukci 

Okres:  Brno-město 

Obec:  Brno - Slatina, Slatina 

Ulice:  Dědická 

  

Popis nemovitosti: 

CP 70 m ² , neprůchozí pokoje 24, 17, 10 m ² , 4. patro/4, dům i byt po celkové rekonstrukci, 

nová linka, nová koupelna, samost. wc, velká zasklená lodžie, v kuchyni a předsíni dlažba, 

pokoje lino, částečně zařízeno: lednička, pračka, stůl, postele - po domluvě možno bez 

zařízení, možnost kabel tv a internetu - UPC, služby: teplo 1400 Kč/byt/měs., teplá a studená 

voda + úklid a osvětlení domu 460 Kč/osoba/měs., + el. a plyn si nájemník přihlásí na sebe ( 

odhad 700 Kč/měs. ), všechna media se vyúčtovávají dle měřičů, možnost dlouhodobého 

pronájmu, vratná kauce ve výši jednoho nájmu včetně záloh, volné od 1.5., prohlídky možné 

ihned. Odhad kompletní platby pro 3 osoby - 11.980 Kč/měs.Zobrazit začátek textu 

  

Tato nemovitost může být nabízena i jiným inzerentem. 

 Velikost:  3+1 

 Plocha podlahová:  70 m2 

 Druh objektu:  panelový 

 Vlastnictví:  osobní 

 Vybavení:  částečně zařízený 

 Stav budovy:  velmi dobrý 

 Podlaží:  4 

http://www.bydlet.cz/nemovitosti/pronajem-3-plus-1-slatina-dedicka-po-rekonstrukci-zasklena-lodzie-1240642/


 Podlaží celkem:  4 

 Druh nabídky:   

 Stav:  - 

 Cena:  8.500 Kč/měsíc  

 


