
DATABÁZE PRODEJŮ BYTŮ 
 

SADOVÁ, BRNO 

 
 

Č. Popis Cena 

1 

Prodej bytu 3+kk 70 m² Kumpoštova, Brno - Sadová 

6.990.000,- Kč 
 

Byt 3+kk o výměře 69,9 m2 v 1. nadzemním podlaží, který se nachází v 
novostavbě bytového komplexu Panorama I - etapa II.  
Byt se skládá z chodby, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ze 
kterého lze vstoupit na terasu o velikosti 164,5 m2, dále je součástí bytu 
ložnice a dětský pokoj, ze kterých je vstup na další terasu a předzahrádku, 
samozřejmostí je koupelna a toaleta, která je umístěna samostatně. 
Bytová jednotka se nabízí ve standardním provedení, a to s laminátovými 
plovoucími podlahami v obytné místnosti a na chodbě. Ve vybavené 
koupelně je dlažba. Dále v rámci standardu jsou venkovní žaluzie, které 
zajišťují komfortnější bydlení. Součástí standardu není navržená 
kuchyňská linka a vestavné skříně. 
Bytový komplex skládající se z pěti bytových domů se nachází v Brně - 
Královo pole na "Kociánce". Oblast má dobrou dopravní dostupnost. 

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 70 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO (garáž) 
Příslušenství: ANO (terasa 165 m2) 

PENB: B 

Datum aktualizace: 26. 1. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-sadova-
kumpostova/1881591388#img=0&fullscreen=false  

   

2 

Prodej bytu 1+kk 36 m² Kumpoštova, Brno - Sadová 

3.490.000,- Kč 

Byt 1+kk o výměře 36,32 m2 v 1. nadzemním podlaží, který se nachází v 
novostavbě bytového komplexu Panorama I - etapa II.  
Byt se skládá z chodby a obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ze 
kterého lze vstoupit na terasu o velikosti 31,74 m2, dále je součástí bytu 
je koupelna a toaleta. Bytová jednotka se nabízí ve standardním 
provedení, a to s laminátovými plovoucími podlahami v obytné místnosti 
a na chodbě. Ve vybavené koupelně je dlažba. Dále v rámci standardu jsou 
venkovní žaluzie, které zajišťují komfortnější bydlení. Součástí standardu 
není navržená kuchyňská linka a vestavné skříně. 
Bytový komplex skládající se z pěti bytových domů se nachází v Brně - 
Královo pole na "Kociánce". Oblast má dobrou dopravní dostupnost. 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-sadova-kumpostova/1881591388#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-sadova-kumpostova/1881591388#img=0&fullscreen=false


 
 

Technický stav: výborný 

Plocha užitná: 36 m2 

Vybavení: nadstandard 

Parkování: ANO + garáž 
Příslušenství: ANO – terasa 32 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 26. 1. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-sadova-
kumpostova/1898368604#img=0&fullscreen=false  

   

3 

Prodej bytu 3+kk 110 m² Jarmily Kurandové, Brno - Sadová 

9.450.000,- Kč 
 

Moderní byt prosvětlený velkoformátovými francouzskými okny s přístupy 
na lodžii a balkon je součástí energeticky úsporného obytného komplexu 
Sadová s podzemním parkováním a výtahem. Rezidence je zasazena do 
klidné, zelené lokality brněnské čtvrti Královo Pole, v bezprostřední 
blízkosti lesoparku. 
Dispozici bytu ve 2. podlaží tvoří obývací pokoj s kuchyní a jižně 
orientovanou lodžií, 2 ložnice se vstupy na západní balkon, 2 šatny, 
koupelna, samostatná toaleta a předsíň. 
Do vybavení patří tříkomorová izolační okna s hliníkovými rámy a 
venkovními žaluziemi Climax, plovoucí laminátové podlahy, keramická 
dlažba, dveře vyšší rady značky Sapeli a bezúchytková kuchyňská linka s 
vestavnými spotřebiči. K jednotce přísluší garážové stání a úložná komora, 
která se nachází přímo na patře. Obyvatelům domu je k dispozici 
prostorná kočárkárna a uzamykatelná kóje na kola. 
V suterénu domu funguje obchod a kavárna, v blízkosti soukromá 
mateřská škola. Lokalita se postupně rozvíjí, aby brzy nabídla 
plnohodnotné služby a snadnou dostupnost (v plánu je například 
vytvoření 2 parků, rozšíření zastávek MHD, výstavba mateřské školy a 
mostního propojení s Lesnou). 

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 70 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO 
Příslušenství: ANO – terasa 12 m2, balkon 10 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-sadova-kumpostova/1898368604#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-sadova-kumpostova/1898368604#img=0&fullscreen=false


Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-sadova-
jarmily-kurandove/826527324#img=12&fullscreen=false  

   

4 

Prodej bytu 1+kk 42 m² Brno - Sadová, okres Brno-město 

3.699.000,- Kč 
 

Byt typu 1+kk (35,5 m2), který je možno jednoduše proměnit příčkou na 
plnohodnotné 2+kk díky tomu, že se v ložnici myslelo na samostatné okno 
i topné těleso. To vše také s ohledem na velikost a členění prostoru 
vhodného ke zbudování samostatného pokoje ložnice. Byt se nachází v 2. 
NP nově postaveného bytového domu projektu Panorama Kociánka I. ve 
vyhledávané a absolutně klidné lokalitě Brno-Sadová, která se vyznačuje 
jednak skvělou dostupností centra městské části Brno-Královo Pole, do 
samotného centra města Brna (cca 5-10 min), tak hlavně do přírody lesů 
pod Soběšicemi nebo třeba Lesnou... Ideální pro plnohodnotné bydlení 
dvou osob.  
Nabízený byt je orientován východně až jihovýchodně do vnitrobloku 
bytového komplexu s vlastním "náměstíčkem" a mimo přímé sousedství 
jakoukoli rušné či obslužné komunikace s trasou MHD. Přesto to je jen pár 
kroků na zastávku MHD s výbornou návazností na IDSJMK. K bytu náleží 
prostorný balkon o výměře 6,5 m2, celkově lze tedy užívat plochu bytu a 
balkónu o výměře 42 m2. Obyvatelům domu je k dispozici prostorná 
kočárkárna a uzamykatelná kóje na kola. Byt je již vybaven všemi 
přípojkami energií a kabelem internetu, termostatem a zařizovacími 
předměty koupelny vysoké kvality vč. nadstandartního obložení nebo 
třeba koupelnového radiátoru. Na podlaze je vinylová podlaha, v 
plastových oknech izolační trojskla, osazeny jsou dveře a celkově je byt 
chráněn hliníkovými elektricky ovládanými roletami na všech oknech vč. 
toho s přístupem na balkón. V domě je samozřejmě výtah a lze k němu 
pořídit i sklepní kóji či vnitřní nebo venkovní garážové stání.  

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 35,5 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO (venkovní) 
Příslušenství: ANO (balkon 6,5m2) 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-sadova-
/3622620764#img=0&fullscreen=false  

   
Brno - Kociánka, Menšíkova 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-sadova-jarmily-kurandove/826527324#img=12&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-sadova-jarmily-kurandove/826527324#img=12&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-sadova-/3622620764#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-sadova-/3622620764#img=0&fullscreen=false


5 

Byt v rámci nové výstavby rezidence Brněnské terasy. Jedná se o bytovou 
jednotku o velikosti 2+kk, která se nachází v 2.NP a má výměru 75 m2 + terasa 
11,5 m2. K bytu je možné dokoupit sklepní kóji, parkovací stání v domě i 
parkovací stání venkovní. Výborně řešená dispozice bytu, orientace na jižní 
stranu. Vysoký standard provedení stavby i standardů je samozřejmostí a 
uspokojí i náročnějšího klienta. Vytápění bude prováděno podlahovým 
topením, okna plastová šestikomorová s izolačním trojsklem, předokenní 
žaluzie na jižní straně, resp. posuvné protisluneční zábrany. Dýhované 
interiérové dveře vč. obložkových zárubní až do výšky 2,6. Prostorná 
koupelna, WC samostatně, prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
vstupem na terasu. Nabízená cena obsahuje byt, terasu, neobsahuje 
kuchyňskou linku, garážové stání (287 500,- Kč vč. DPH), parkovací stání 
venkovní (157 300,- Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 87 500,- Kč vč. DPH). Výrobu 
kuchyňské linky na přání klienta jsme schopni zajistit. Energetická náročnost 
- třída B. Zahájení výstavby v průběhu letošního roku, dokončení a předání 
bytů do jednoho roku od zahájení výstavby. Rezidenční bydlení BRNĚNSKÉ 
TERASY nabízí klientům luxusní bydlení s výhledem na Brno. Ve srovnání s 
ostatní bytovou výstavbou v dané lokalitě splňuje projekt požadavky 
komorního, klidného, bezpečného a především nadstandardního bydlení v 
jedné z nejatraktivnějších lokalit města Brna.  

,5.969.425,- Kč 
 

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 75 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: terasa – 11,5 m2, sklepní koje 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.eurobydleni.cz/byt-2kkbrno-
kocianka/detail/8446864/  

   

6 

Brno - Kociánka, Menšíkova 

5.653.704,- Kč 
 

Byt v rámci nové výstavby rezidence Brněnské terasy. Jedná se o bytovou 
jednotku o velikosti 2+kk, která se nachází v 1.PP (přízemí) a má výměru 62 
m2 + terasa 69,8 m2. K bytu je možné dokoupit sklepní kóji, parkovací stání v 
domě i parkovací stání venkovní. Výborně řešená dispozice bytu, orientace na 
jižní stranu. Vysoký standard provedení stavby i standardů je samozřejmostí 
a uspokojí i náročnějšího klienta. Vytápění bude prováděno podlahovým 
topením, okna plastová šestikomorová s izolačním trojsklem, předokenní 
žaluzie na jižní straně, resp. posuvné protisluneční zábrany. Dýhované 
interiérové dveře vč. obložkových zárubní až do výšky 2,6. Prostorná 
koupelna s WC, samostatné WC, oddělený kuchyňský kout. Nabízená cena 
obsahuje byt, terasu. Neobsahuje kuchyňskou linku, garážové stání (287 500,- 
Kč vč. DPH), parkovací stání venkovní (157 300,- Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 
97 750,- Kč vč. DPH). Výrobu kuchyňské linky na přání klienta jsme schopni 

https://www.eurobydleni.cz/byt-2kkbrno-kocianka/detail/8446864/
https://www.eurobydleni.cz/byt-2kkbrno-kocianka/detail/8446864/


zajistit. Energetická náročnost - třída B. Zahájení výstavby v průběhu 
letošního roku, dokončení a předání bytů do jednoho roku od zahájení 
výstavby. Rezidenční bydlení BRNĚNSKÉ TERASY nabízí klientům luxusní 
bydlení s výhledem na Brno. Ve srovnání s ostatní bytovou výstavbou v dané 
lokalitě splňuje projekt požadavky komorního, klidného, bezpečného a 
především nadstandardního bydlení v jedné z nejatraktivnějších lokalit města 
Brna. PENB - tř. B. 

 
 

Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 62 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa 69,8 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.eurobydleni.cz/byt-2kkbrno-
kocianka/detail/7753489/  

   

7 

Brno - Kociánka, Menšíkova 

7.441.434,- Kč 
 

Byt v rámci nové výstavby rezidence Brněnské terasy. Jedná se o bytovou 
jednotku o velikosti 3+kkn, která se nachází v 2.NP a má výměru 88 m2 + 
terasa 14,8 m2. K bytu je možné dokoupit sklepní kóji, parkovací stání v domě 
i parkovací stání venkovní. Výborně řešená dispozice bytu, orientace na jižní 
stranu. Vysoký standard provedení stavby i standardů je samozřejmostí a 
uspokojí i náročnějšího klienta. Vytápění bude prováděno podlahovým 
topením, okna plastová šestikomorová s izolačním trojsklem, předokenní 
žaluzie na jižní straně, resp. posuvné protisluneční zábrany. Dýhované 
interiérové dveře vč. obložkových zárubní až do výšky 2,6. Prostorná 
koupelna s WC, oddělený kuchyňský kout. Nabízená cena obsahuje byt, 
terasu, neobsahuje kuchyňskou linku, garážové stání (287 500,- Kč vč. DPH), 
parkovací stání venkovní (157 300,- Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 97 750,- Kč 
vč. DPH). Výrobu kuchyňské linky na přání klienta jsme schopni zajistit. 
Energetická náročnost - třída B. Zahájení výstavby v průběhu letošního roku, 
dokončení a předání bytů do jednoho roku od zahájení výstavby. Rezidenční 
bydlení BRNĚNSKÉ TERASY nabízí klientům luxusní bydlení s výhledem na 
Brno. Ve srovnání s ostatní bytovou výstavbou v dané lokalitě splňuje projekt 
požadavky komorního, klidného, bezpečného a především nadstandardního 
bydlení v jedné z nejatraktivnějších lokalit města Brna. PENB - tř. B. 

https://www.eurobydleni.cz/byt-2kkbrno-kocianka/detail/7753489/
https://www.eurobydleni.cz/byt-2kkbrno-kocianka/detail/7753489/


 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 88 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa 14,8 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-
kocianka/detail/7753480/  

   

8 

Brno - Kociánka, Menšíkova 

5.653.704,- Kč 
 

Byt v rámci nové výstavby rezidence Brněnské terasy. Jedná se o bytovou 
jednotku o velikosti 3+kk, která se nachází v 1.NP a má výměru 106 m2 + 
terasa 14,8 m2. K bytu je možné dokoupit sklepní kóji, parkovací stání v domě 
i parkovací stání venkovní. Výborně řešená dispozice bytu, orientace na jižní 
stranu. Vysoký standard provedení stavby i standardů je samozřejmostí a 
uspokojí i náročnějšího klienta. Vytápění bude prováděno podlahovým 
topením, okna plastová šestikomorová s izolačním trojsklem, předokenní 
žaluzie na jižní straně, resp. posuvné protisluneční zábrany. Dýhované 
interiérové dveře vč. obložkových zárubní až do výšky 2,6. Prostorná 
koupelna s WC, oddělený kuchyňský kout. Nabízená cena obsahuje byt, 
terasu, neobsahuje kuchyňskou linku, garážové stání (287 500,- Kč vč. DPH), 
parkovací stání venkovní (157 300,- Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 97 750,- Kč 
vč. DPH). Výrobu kuchyňské linky na přání klienta jsme schopni zajistit. 
Energetická náročnost - třída B. Zahájení výstavby v průběhu letošního roku, 
dokončení a předání bytů do jednoho roku od zahájení výstavby. Rezidenční 
bydlení BRNĚNSKÉ TERASY nabízí klientům luxusní bydlení s výhledem na 
Brno. Ve srovnání s ostatní bytovou výstavbou v dané lokalitě splňuje projekt 
požadavky komorního, klidného, bezpečného a především nadstandardního 
bydlení v jedné z nejatraktivnějších lokalit města Brna. PENB - tř. B. 

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 106 m2 

Vybavení: standard 

https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-kocianka/detail/7753480/
https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-kocianka/detail/7753480/


Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa 14,8 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-
kocianka/detail/7753486/  

   

9 

Brno - Kociánka, Menšíkova 

8.898.747,- Kč 
 

Byt v rámci nové výstavby rezidence Brněnské terasy. Jedná se o bytovou 
jednotku o velikosti 3+kk, která se nachází v 1.NP a má výměru 108 m2 + 
terasu 61,1 m2. Terasu je možno celou vydláždit nebo z části zatravnit jako 
zahrádku. K bytu je možné dokoupit sklepní kóji, parkovací stání v domě i 
parkovací stání venkovní. Výborně řešená dispozice bytu, orientace na 
jižní/jihozápadní stranu. Vysoký standard provedení stavby i standardů je 
samozřejmostí a uspokojí i náročnějšího klienta. Vytápění bude prováděno 
podlahovým topením, okna plastová šestikomorová s izolačním trojsklem, 
předokenní žaluzie na jižní straně, resp. posuvné protisluneční zábrany. 
Dýhované interiérové dveře vč. obložkových zárubní až do výšky 2,6. 
Prostorná koupelna s WC, samostatné WC, oddělený kuchyňský kout. 
Nabízená cena obsahuje byt, terasu, neobsahuje kuchyňskou linku, garážové 
stání (287 500,- Kč vč. DPH), parkovací stání venkovní (157 300,- Kč vč. DPH) 
a sklepní kóji (od 97 750,- Kč vč. DPH). Výrobu kuchyňské linky na přání klienta 
jsme schopni zajistit. Energetická náročnost - třída B. Zahájení výstavby v 
průběhu letošního roku, dokončení a předání bytů do jednoho roku od 
zahájení výstavby. Rezidenční bydlení BRNĚNSKÉ TERASY nabízí klientům 
luxusní bydlení s výhledem na Brno. Ve srovnání s ostatní bytovou výstavbou 
v dané lokalitě splňuje projekt požadavky komorního, klidného, bezpečného 
a především nadstandardního bydlení v jedné z nejatraktivnějších lokalit 
města Brna. PENB - tř. B.  

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 108 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa 61,1 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-
kocianka/detail/7753487/  

   

10 

Brno - Kociánka, Moskalykova 

7.990.000,- Kč 

Novostavba bytu 2+kk v klidné a velice žádané lokalitě Brno – 
Sadová. Tento moderní byt nabízí veškeré atributy luxusního 
nadstandardního bydlení včetně krásného výhledu na Brno. Byt se 
nachází v bytovém viladomě v obytném souboru PREMIUM – 

https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-kocianka/detail/7753486/
https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-kocianka/detail/7753486/
https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-kocianka/detail/7753487/
https://www.eurobydleni.cz/byt-3kkbrno-kocianka/detail/7753487/


SADOVÁ. Jedná se o atraktivní a bezpečné bydlení splňující 
nejmodernější současné trendy.  
Byt je v osobním vlastnictví o přibližné užitné ploše 69,2 m2 s 
velkoryse řešenou terasou o velikosti 57 m2. Nachází se v 5.NP z 
5.NP cihlového, zatepleného domu s výtahem. Dům byl postaven v 
roce 2018. 
K dispozici je prostorná vstupní chodba (6,3 m2), obývací pokoj s 
kuchyňským koutem (37,4 m2), ložnice (13,4 m2), šatna (3,6 m2), 
koupelna se sprchovým koutem (4,0 m2), WC s bidetem (2,1 m2). Z 
obývacího pokoje je přímý vstup na prostornou terasu (57,0 m2). 
Terasa je situovaná na jiho-západní stranu a je vhodná k 
příjemnému posezení a relaxaci. Je zde možnost vybudovat vířivku. 
Součástí terasy je uzamykatelná technická místnost (2,4 m2), kterou 
lze využít například na uložení zahradního nábytku. 
K bytu navíc náleží vlastní parkovací stání v podzemní garáži (stání 
je opatřeno el. zásuvkou), prostorný zděný sklep (6,0 m2) a podíl na 
společných prostorech – kolárna, kočárkárna, klubovna. 
Na chodbě a v koupelně je umístěn designový světlovod, díky 
kterému je zajištěno i denní světlo v těchto částech. V obývacím 
pokoji a ložnici je příprava na klimatizaci, v každé obytné místnosti 
je datová zásuvka. 
V celém bytě jsou použity nadstandardní materiály – vnější hliníkové 
žaluzie s el. ovládáním na stěnách jsou instalovány ve všech 
oknech, plastová okna – pětikomorový systém, bezpečnostní 
protipožární dveře BEDEX s pětibodovým uzamykacím systémem, 
interiérové dveře posuvné do stavebního pouzdra, designové 
osvětlení, speciální radiátory pod okna a skleněné stěny - 
stupínkové konvektory FOX STEP, dřevěné podlahy, dlažba, na 
terase je betonová dlažba na terčích v barvě světle šedá, byt má 
také připravenost k napojení na fotovoltaický panel. Dle průkazu 
energetické náročnosti je nemovitost vedena ve třídě B. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 69,2 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO + garáž 
Příslušenství: ANO – terasa (57 m2) 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-sadova-
moskalykova/3753131612#img=13&fullscreen=false  

   

11 

Brno - Sadová, Křivého 

5.928.000,- Kč 

Byt 3+kk a užitné ploše 83,6 m2 ve 2.NP. Bytový dům bude postaven 
v lokalitě Sadová, která se nachází na severu Brna, na jižním svahu 
s výhledem na město Brno a jeho okolí. Objekt bude čtyřpodlažní s 
jedním podzemním podlažím. V objektu je situováno 23 jednotek o 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-sadova-moskalykova/3753131612#img=13&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-sadova-moskalykova/3753131612#img=13&fullscreen=false


velikosti 2+kk až 4+kk, z toho čtyři byty jsou mezonetové. Všechny 
bytové jednotky mají prostornou terasu, lodžii nebo balkón s jižní 
orientací. Ve standardním provedení jednotek je podlahové 
vytápění, vlastní plynový kotel, příprava rozvodů pro klimatizaci. 
Součástí jednotek jsou také sklepní kóje. Průkaz energetické 
náročnosti budovy – třída B 

   
 

Technický stav: velmi dobrý 

Plocha užitná: 83,6 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – sklepní koje, terasa 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: vlastní databáze  

   

12 

Brno - Sadová, Křivého 

5.968.000,- Kč 

Byt 3+kk a užitné ploše 83,6 m2 ve 2.NP. Bytový dům bude 
postaven v lokalitě Sadová, která se nachází na severu Brna, na 
jižním svahu s výhledem na město Brno a jeho okolí. Objekt bude 
čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. V objektu je situováno 
23 jednotek o velikosti 2+kk až 4+kk, z toho čtyři byty jsou 
mezonetové. Všechny bytové jednotky mají prostornou terasu, 
lodžii nebo balkón s jižní orientací. Ve standardním provedení 
jednotek je podlahové vytápění, vlastní plynový kotel, příprava 
rozvodů pro klimatizaci. Součástí jednotek jsou také sklepní kóje. 
Průkaz energetické náročnosti budovy – třída B 

   
 
Technický stav: velmi dobrý 

Plocha užitná: 83,6 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – sklepní koje, terasa 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: vlastní databáze  

   

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-sadova-moskalykova/3753131612#img=13&fullscreen=false
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13 

Brno - Sadová, Kyselkova 

2.265.000,- Kč 

Nový byt 1+kk v atraktivní lokalitě Brno - Sadová, v ulici 
Kyselkova. Byt o celkové výměře 39,3 m2 se nachází v přízemí cihlové 
novostavby. K bytu přísluší terasa 11 m2, prostorný sklep (cca 10 m2) 
a parkovací stání. Byt disponuje elektrickými rolety. V bytě je vše nové 
a je částečně vybavený. Kuchyňská linka je zařízena myčkou, 
elektrickou troubou, indukční deskou a digestoří. Dále 
je pokoj nezařízený. Z pokoje je vstup na prostornou terasu. V 
koupelně se nachází umyvadlo se zrcadlem, sprchový kout, přípojka 
na pračku a toaleta. Byt má v bytě dlažbu, pouze v jednom pokoji je 
plovoucí podlaha. V bytě se může nastavit vlastní osvětlení, a je zde 
vlastní topení. 

   
 
Technický stav: velmi dobrý 

Plocha užitná: 39,3 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – sklepní koje (10 m2), terasa (11 m2) 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze – prodej 2020 

   

14 

Brno - Sadová, Kyselkova 

3.827.790,- Kč 

Byt 2+kk v lukrativní lokalitě Brno – Sadová, který je nyní exkluzivně 
dostupný. Byt se nachází ve velmi klidné ulici Kyselkova. Bydlení 
disponuje designovou kuchyní navrženou na míru s maximem 
úložného prostoru a zabudovanými spotřebiči, jako jsou (vestavěná 
lednice s mrazákem, digestoř, indukční deska, horkovzdušná 
trouba, mikrovlnná trouba a myčka). Právě úložný prostor je skvěle 
vymyšlen a nekomplikuje tak běžný život. Byt je situován do dvou 
neprůchozích pokojů se vstupem na terasu. V obývací části s 
jídelnou a kuchyní si dopřejete vámi vyrobenou delikatesu, kterou si 
vychutnáte v příjemné a útulné obývací části, anebo na terase, která 
je orientována na jihozápad. Mezi nesporné výhody patří i navazující 
zahrádka o velikosti 29 m2. 

   
 
Technický stav: velmi dobrý 

Plocha užitná: 53,7 m2 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-sadova-moskalykova/3753131612#img=13&fullscreen=false


Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – sklepní koje, terasa 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze – prodej 2020 

   

15 

Brno - Sadová, Křivého 

3.033.6300,- Kč 

Byt o podlahové ploše 54 m2 se nachází ve 3.nadzemním podlaží 
novostavby s výtahem. Obývací pokoj s kuchyňským koutem je 
orientován na jih. Kuchyňský kout bude vybavený kuchyňskou 
linkou na míru s vestavnými spotřebiči - lednicí s mrazákem, 
elektrickou troubou, mikrovlnnou troubou, myčkou, varnou deskou a 
digestoří. Z pokoje je vstup na krytou lodžii (7 m2).  
Ložnice je orientována na západ a jsou nezařízené. Koupelna je 
vybavena umyvadlem, vanou i sprchovým koutem a otopným 
žebříkem. Nad umyvadlem bude umístěno zrcadlo. Toaleta je 
samostatně.  Na chodbě je prostor pro pračku a sušičku, který lze 
prakticky uzavřít. Dále zde bude umístěna vestavná skříň a v celém 
bytě budou dodělány světla. Byt je také vybaven elektrickými 
venkovními žaluziemi pro zvýšení komfortu bydlení. 
V ceně je zahrnuto garážové stání a sklepní kóje.  

    
 
Technický stav: velmi dobrý 

Plocha užitná: 54 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO 
Příslušenství: ANO – sklepní koje, lodžie 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: vlastní databáze  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-sadova-moskalykova/3753131612#img=13&fullscreen=false
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DATABÁZE PRODEJŮ BYTŮ 
 

MORAVANY U BRNA 
 
 

Č. Popis Cena 

1 

Prodej bytu 3+kk 92 m² Jabloňová, Moravany 

5.990.000,- Kč 
 

Byt má rozlohu 72 m2 + 20 m2 krásná terasa, na které si vychutnáte ranní 
kávu či večerní sklenku vína. Byt se skládá z předsíně, hlavního pokoje s 
kuchyňským koutem, dětského pokoje, ložnice, koupelny a toalety. Byt je 
kompletně zařízený tím nejkvalitnějším vybavením na míru. Kuchyňská 
linka je sestavená na míru, je vč. všech spotřebičů Bosch - lednice, sporák, 
digestoř, trouba, myčka a kávovar. Obývací stěna na míru vč. chytré 
televize sousedí s pohodlnou sedačkou, která je také součástí vybavení. V 
kuchyni a obývacím pokoji jsou kvalitní designové stoly vyrobené na 
zakázku z masivního jasanového dřeva a černého epoxidu, od výrobce Ela 
production. Ložnice je vybavena manželskou postelí a velkou šatní skříní. 
V dětském pokoji je k dispozici postel, úložný prostor a psací stůl. Z 
obýváku, ložnice i dětského pokoje je možný vstup na krásnou terasu, 
kterou si zamilujete. Koupelna disponuje vanou, která bude občas potřeba 
i na zchlazení, protože v koupelně je také infrasauna. V koupelně je také 
pračka LG s parným programem a sušičkou v jednom. WC je samostatně. 
Součástí prodeje bytu je také samostatná garáž v 1.PP bytového domu a 
sklep. 

   
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 72 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa (20 m2) 
PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 2. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-
jablonova/3052260956#img=0&fullscreen=false  

   

2 

Višňová, Moravany 

5.399.000,- Kč 

Nadstandardní novostavba bytu v osobním vlastnictví, dispozičně 
řešenou jako 3+kk s terasou a s nádherným výhledem do okolní krajiny. 
Celková výměra bytu je 99 m2, z toho terasa 20 m2, sklep. koje 3 m2, 
bytová jednotka 79 m2. Byt se nachází v lukrativní a vyhledávané části 
Moravany - Rezidence Jabloňový Sad. 
Dispozice bytu: vstupní chodba/zádveří, kde z chodby je vstup do koupelny 
(vana, umyvadlo, otopné těleso, prostor na autom.pračku a sušičku na 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-jablonova/3052260956#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-jablonova/3052260956#img=0&fullscreen=false


prádlo), dále samostatná toaleta s umyvadlem. Obývací místnost 
propojená s jídelnou a plně vybavenou kuchyňskou linkou zn. ORESI se 
skleněným obkladem (indukční deska, myčka na nádobí, digestoř, 
elektr.trouba, vest.mikro.trouba, lednice s mrazákem), neprůchozí dvě 
ložnice. Z každého pokoje je vstup na prostornou terasu s nádherným 
výhledem do okolí (3x vstup). Terasa zaručuje maximální odpočinek, 
soukromí a relax. Okna v bytě plastová / 3 komorová, se žaluziemi a sítěmi 
proti hmyzu. Venkovní dveře na terasu jsou osazeny zámky. Podlahy v bytě 
jsou kombinací vinylových podlah a dlažby (koupelna a WC). Vytápění bytu 
a ohřev vody zajišťuje vlastní plynový kotel, jsou zde tím i nízké náklady na 
bydlení. V bytě jsou dále vestavěné skříně v ložnici a v obývací místnosti. 
Byt je výborně dispozičně řešený, s maximálním soukromím. 

 
 

Technický stav: výborný 

Plocha užitná: 79 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa 

PENB: B 
Datum aktualizace: 20. 12. 2019 
Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-
visnova/4270706268#img=0&fullscreen=false 

   

3 

Prodej bytu 3+kk 72 m² Moravany, okres Brno-venkov 

4.950.000,- Kč 
 

Bytová jednotka v osobním vlastnictví o velikosti 3+kk, která se nachází v 
novostavbě bytového komplexu Jabloňový sad, v obci Moravany u Brna, 
hned za hranicí Brna.  
Byt s celkovou plochou 72 m2 je umístěn ve 2.NP s výtahem a má krásný 
prostorný balkon 9,5 m2 a v suterénu sklep 1,95 m2.  
K bytu je možné přikoupit garáž s vraty na dálkové ovládání v podzemní 
garáži domu, za cenu 490 000 Kč. Prodej garáže není podmínkou prodeje 
bytu. Dispozice bytu: předsíň 6 m2, obývací pokoj s jídelnou kuchyňským 
koutem 24,4 m2, pokoj 12,8 m2 a 12,3 m2, koupelna s vanou 3,9 m2 a 
samostatné WC 1,5 m2. Do všech místností je vstup z předsíně. Vytápění a 
ohřev vody zajišťuje vlastní plynový kotel. Součástí prodeje je kuchyňská 
linka se spotřebiči, dělaná na míru, ostatní vybavení dle domluvy. 
Kolaudace bytu proběhla v roce 2019 a spadá do energetické třídy 
B.Rezidence Jabloňový sad se nachází v blízkosti nákupního centra 
Futurum. Jedná se o velice atraktivní a klidnou lokalitu s výbornou 
dostupností do centra města. 



 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 72 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – balkon + sklepní koje 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-
/3941518940#img=1&fullscreen=false  

   

4 

Prodej bytu 2+kk 65 m² K Vrbičkám, Moravany 

4.500.000,- Kč 
 

Byt s terasou a navazující krásnou zahradou v jeho výlučném vlastnictví. 
Jedná se o byt o velikosti 2+kk v Moravanech u Brna na ulici K Vrbičkám 
14, s výměrou 65 m2 v přízemí domu se 3-mi byty. Byt je bezbariérový, 
bezprostředně na něj navazuje vysokými keři odcloněná zahrada 59 m2 
poskytující dostatečné soukromí pro relaxaci. Obývací pokoj s kuchyňským 
koutem o výměře 38 m2 a zahrada jsou orientovány na jihozápad, ložnice 
o výměře 12 m2 je orientována na severovýchod. K bytu patří sklep o 
výměře 3 m2 a je možné přikoupit samostatnou garáž. Jinak je možné 
využívat parkování na veřejných parkovacích stáních nad domem. Byt je 
nadstandardně vybaven, udržován ve výborném stavu. Koupelna s 
pračkou a sušičkou, umyvadlo, rohová vana, WC zvlášť. Nízké náklady 
spojené s užíváním bytu. Byt má charakter bydlení v rodinném domě. 
Autobusová zastávka, školka, škola v dochozí vzdálenosti. V bytě zůstává 
kuchyňská linka a kuch.nábytek vč. spotřebičů, jídelní stůl vyrobený na 
míru, veškeré vestavné skříně, vestavěná manželská postel, ostatní 
zařízení dle domluvy. 

    
 

Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 65 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – sklep, terasa, zahrada 

PENB: C 

Datum aktualizace: 8. 2. 2020 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-/3941518940#img=1&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-/3941518940#img=1&fullscreen=false


Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/moravany-moravany-k-
vrbickam/1957875292#img=2&fullscreen=true  

   

5 

Prodej bytu 3+kk 89 m² Jabloňová, Moravany 

5.800.000,- Kč 
 

Prodej bytu o dispozici 3+kk, kde se praktičnost propojuje s krásou a 
moderními technologiemi. Byt najdeme v 2. podlaží novostavby bytového 
domu tvořící vyhledávaný projekt Jabloňový sad v Moravanech kousek za 
Brnem 
Bytová jednotka nabízí celkový prostor o velikosti 88,76m2 a najdeme zde 
také dvě terasy s posezením a sklep. Aby byl celý prostor dokonale využitý, 
svěřili majitelé celý byt do rukou bytového architekta, který díky nábytku 
šitému na míru tomuto bytu, vykouzlil moderní a útulný domov. Vybavení 
bytu tak zůstává jeho nedílnou součástí a je i součástí prodeje. 
Po vstupu do bytu vejdeme do chodby s praktickými úložnými prostory, z 
které se samostatnými vstupy vchází do tří pokojů a sociálního zázemí. 
Obývací část bytu tvoří moderní kuchyňská linka s high-tech spotřebiči, 
prostor pro společné stolování a odpočinková zóna s pohodlnou sedačkou. 
Pokoj dále nabízí vstup na terasu s posezením a krásným výhledem do 
okolní krajiny. Komfortní klima ve všech ročních obdobích dotváří 
klimatizační jednotka. 
Další dva pokoje slouží jako ložnice s velkými úložnými prostory a dětský 
pokoj se vstupem na druhou terasu. 
Koupelna s vanou nenabízí prostoru nazbyt, ale našlo se zde i místo pro 
umístění pračky. Toaleta s vlastním umyvadlem je ponechána odděleně. 

   
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 69 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – lodžie 8 m2, terasa 9 m2, sklep 2 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 4. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-
jablonova/1236020828#img=17&fullscreen=false  

   

6 

Prodej bytu 2+kk 56 m² Jabloňová, Moravany 

4.300.000,- Kč 
 

Byt 2+kk se zahrádkou a parkovacím stáním, ve velmi žádané lokalitě 
Moravany u Brna. 
Byt má rozlohu 55,62 m2 + 31,78 m2 předzahrádka s terasou, kde si můžete 
vychutnat ranní kávu nebo zde příjemně trávit svůj volný čas a relaxovat. 
Dispozičně je byt uspořádán na vstupní předsíň, obývací pokoj společný s 
kuchyňským koutem, ložnice, koupelna s vanou, samostatná toaleta a 
prostorná šatna. 
Byt je velmi vkusně a moderně zařízený včetně nábytku na míru. 
Kuchyňská linka je kompletně vybavena značkovými spotřebiči zn. Bosch. 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/moravany-moravany-k-vrbickam/1957875292#img=2&fullscreen=true
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/moravany-moravany-k-vrbickam/1957875292#img=2&fullscreen=true
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-jablonova/1236020828#img=17&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-jablonova/1236020828#img=17&fullscreen=false


Podlahy jsou zde v kombinaci dlažba a plovoucí podlaha. Z obývacího 
pokoje je vstup na krásnou zahrádku, která je stejně jako samotný byt 
orientována na západ, díky tomu nabízí plno světla a tepla.  
Vytápění bytu zajišťuje plynový kotel zn. Baxi, ovládaný termostatem. 
Sporák je kombinovaný elektřina/plyn. 
K bytu náleží venkovní parkovací stání za cenu 150.000,-Kč (není zahrnuto 
v ceně bytu) a sklep. Dále je zde možnost dokoupení dalšího venkovního 
stání za cenu 197.000,-Kč, avšak to není podmínkou. 

   
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 56 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – zahrada + terasa 32 m2, sklep 

PENB: B 

Datum aktualizace: 21. 4. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/moravany-moravany-
jablonova/3446423132#img=0&fullscreen=true 

   

7 

Jabloňová, Moravany u Brna 

5.500.000,- Kč 
 

Podkrovní byt 3+kk s terasou, na kterou je přístup ze dvou pokojů a se 
sklepní kojí, celkem cca o výměře 75 m2. Jedná se o nadstandardně 
zařízenou novostavbu roku 2015 v oblíbené a vyhledávané lokalitě 
Moravany- rezidence Jabloňový sad. Nízké náklady na bydlení (elektřina a 
plyn cca 2500Kč/měsíc/4 členná rodina), topení- vlastní plynový kotel Baxi, 
přenosný termostat (možno regulovat vytápění i na dálku přes mobilní 
aplikaci), velice kvalitní kuchyně na míru s vestavnou uklízecí komodu, 
spotřebičemi vyšší třídy ve výborném stavu- vestavná myčka Bosh 
ActivewaterEco, indukce a el. trouba Elektrolux, ostrůvková digestoř 
Guzzati, mikrovlnná trouba Whirlpool, lednice Elektrolux Energysaver. 
Kvalitní nábytek na míru, vestavné skříně v ložnici, dětském pokoji i na 
chodbě - vše dle dohody možné přenechat novému majiteli. Byt je 
orientován na východ, nachází se ve 3. nejvyšším patře bytového domu s 
výtahem, výhled na celé Brno, celkově je byt i dům ve výborném stavu. 
Garážová stání se nacházejí v suterénu budovy - je zde možnost pronájmu, 
venkovní stání k bytu k dispozici. 

   
 

Technický stav: novostavba 



Plocha užitná: 75 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: NE (venkovní veřejné 
Příslušenství: ANO – terasa, sklep 

PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 
Zdroj: https://www.bezrealitky.cz/nemovitosti-byty-domy/604957-
nabidka-prodej-bytu-jablonova#params-link 
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Jabloňová, Moravany 

4.450.000,- Kč 
 

Byt má rozlohu 55,62 m2 + 31,78 m2 předzahrádka s terasou, kde si můžete 
vychutnat ranní kávu nebo zde příjemně trávit svůj volný čas a relaxovat. 
Dispozičně je byt uspořádán na vstupní předsíň, obývací pokoj společný s 
kuchyňským koutem, ložnice, koupelna s vanou, samostatná toaleta a 
prostorná šatna. 
Byt je velmi vkusně a moderně zařízený včetně nábytku na míru. 
Kuchyňská linka je kompletně vybavena značkovými spotřebiči zn. Bosch. 
Podlahy jsou zde v kombinaci dlažba a plovoucí podlaha. Z obývacího 
pokoje je vstup na krásnou zahrádku, která je stejně jako samotný byt 
orientována na západ, díky tomu nabízí plno světla a tepla. Vytápění bytu 
zajišťuje plynový kotel zn. Baxi, ovládaný termostatem. Sporák je 
kombinovaný elektřina/plyn. 
Součástí ceny bytu je také venkovní parkovací stání a sklep. Je zde možnost 
dokoupení dalšího venkovního stání za cenu 197.000,-Kč, avšak není 
podmínkou. 

   
 

Technický stav: velmi dobrý 

Plocha užitná: 56 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO 
Příslušenství: ANO – terasa + předzahrádka 

PENB: B 
Datum aktualizace: 9. 3. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-
visnova/2434739804#img=0&fullscreen=false  

   
 Višňová, Moravany  

9 

Novostavba bytu v osobním vlastnictví, dispozičně řešená jako 3+kk s 
terasou a s nádherným výhledem do okolní krajiny. Celková výměra bytu 
je 90,93 m2, z toho terasa 20 m2, sklep.koje 3 m2, bytová jednotka 68,39 
m2. Byt se nachází v lukrativní a vyhledávané části Moravany - Rezidence 
Jabloňový Sad. 
Dispozice bytu: vstupní chodba/zádveří, kde z chodby je vstup do koupelny 
(vana, umyvadlo, otopné těleso, prostor na autom.pračku a sušičku na 
prádlo), dále samostatná toaleta s umyvadlem. Obývací místnost 

5.750.000,- Kč 



propojená s jídelnou a plně vybavenou kuchyňskou linkou zn. ORESI se 
skleněným obkladem (indukční deska, myčka na nádobí, digestoř, 
elektr.trouba, vest.mikro.trouba, lednice s mrazákem), neprůchozí dvě 
ložnice. Z každého pokoje je vstup na prostornou terasu s nádherným 
výhledem do okolí (3x vstup). Terasa zaručuje maximální odpočinek, 
soukromí a relax. Okna v bytě plastová / 3 komorová, se žaluziemi a sítěmi 
proti hmyzu. Venkovní dveře na terasu jsou osazeny zámky. Podlahy v bytě 
jsou kombinací vinylových podlah a dlažby (koupelna a WC). Vytápění bytu 
a ohřev vody zajišťuje vlastní plynový kotel, jsou zde tím i nízké náklady na 
bydlení (pro 5ti členou rodinu zálohy vychází 1.200,- elektřina, 1.200,- 
plyn, 1.530,- fond oprav, vodné a stočné, pojištění domu, výtah, 
spol.osvětlení prostor, úklid spol.prostor a další). Internet zajišťuje místní 
poskytovatel Morava Net. V bytě jsou dále vestavěné skříně v ložnici a v 
obývací místnosti. Byt je výborně dispozičně řešený, s maximálním 
soukromím.  

 
 

Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 68,39 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa + sklep 

PENB: B 
Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-
moravany-visnova/2434739804#img=18&fullscreen=false  

   

10 

Jabloňová, Moravany 

4.190.000,- Kč 

Prodej bytu 2+kk (56,6 m2) s terasou (8 m2), sklepem a parkovacím stáním, 
nacházejícím se v rezidenci JABLOŇOVÝ SAD, umístěným v těsné blízkosti 
Brna - Moravanech, ul. Jabloňová 6. Byt s nádhernou terasou je orientován 
do klidného, průchozího vnitrobloku se západní orientací a nachází se v 
posledním, 3.NP cihlové novostavby s výtahem z roku 2014. 
Dispozice: předsíň (7,8 m2), ložnice (17,3 m2), ob. pokoj s kuchyní (25,7 
m2), koupelna s vanou (3,60 m2), samostatné WC s umyvadlem (2,14 m2), 
terasa (7,8 m2). Ohřev vody a vytápění zajišťuje vlastní plyn. kotel, 
umístěný v koupelně, okna plastová s termoizolačními trojskly, podlaha v 
bytě je laminátová (plovoucí).  
Sklep (2 m2) se nachází v 1.PP, k dispozici je i kolárna/kočárkárna, umístěná 
v 1.NP. 
Plná občanská vybavenost v podobě škol, školek, lékařů, obchodů i dalších, 
spojení s Brnem zajišťuje DpmB - bus č. 501 – pásmo 101. Součástí prodeje 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/2434739804#img=18&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/2434739804#img=18&fullscreen=false


je kuch. linka vč. spotřebičů, další vybavení je možné odkoupit. Cena 
parkovacího stání – 195.000 Kč. 

  
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 57 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO 

PENB: B 
Datum aktualizace: 20. 2. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/moravany-
moravany-jablonova/825572956#img=0&fullscreen=false  
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Višňová, Moravany 

6.800.000,- Kč 

Byt 3+kk o velikosti 87,74 m². Jednotlivé pokoje mají následující velikosti: 
obývací pokoj 25,04 m², ložnice 17,99 m², šatna 8,25 m², pokoj 15,21 m², 
koupelna 6,76 m². Byt disponuje příjemnou terasou o velikosti 7,84 m². 
Dále k bytu náleží podzemní garáž 25,9 m². Tato garáž má svoje vlastní 
vrata na dálkové ovládání a je dostatečně prostorná jak pro automobil, tak 
i pro ukládání např. sportovního vybavení. K bytu náleží i sklep.  

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 87 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garáž 
Příslušenství: ANO – terasa 8 m2 

PENB: B 
Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-
moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false  
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Višňová, Moravany 

2.729.000,- Kč 

Byt o dispozici 2+kk se skladem + zahrádka + parkovací stání. 
Cihlový bytový dům z roku 2018 se nachází v klidné ulici na okraji 
Moravan. Byt je umístěn v 1. NP na ulici Višňová a je orientovaný na 
východ. Z obývacího pokoje je přímý vstup na soukromou zahrádku. 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/moravany-moravany-jablonova/825572956#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/moravany-moravany-jablonova/825572956#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


Tento moderně a vkusně vybavený byt se prodává včetně většiny 
vybavení. Úložné prostory v kuchyni poskytují dokonalý komfort a 
přehled. Kuchyňská linka vyrobená na míru je vybavená vestavěnými 
spotřebiči. Podlahy jsou v kombinaci dlažba a plovoucí podlaha. 

 
 

Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 50,3 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garáž 
Příslušenství: ANO – zahrada 36 m2, sklep 

PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018  
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Višňová, Moravany 

3.608.000,- Kč 

Novostavba bytu v osobním vlastnictví, dispozičně řešená jako 3+kk s 
terasou a s nádherným výhledem do okolní krajiny. Celková výměra bytu 
je 90,93 m2, z toho terasa 20 m2, sklep.koje 3 m2, bytová jednotka 69,20 
m2. Byt se nachází v lukrativní a vyhledávané části Moravany - Rezidence 
Jabloňový Sad. 
Dispozice bytu: vstupní chodba/zádveří, kde z chodby je vstup do koupelny 
(vana, umyvadlo, otopné těleso, prostor na autom.pračku a sušičku na 
prádlo), dále samostatná toaleta s umyvadlem. Obývací místnost 
propojená s jídelnou a plně vybavenou kuchyňskou linkou zn. ORESI se 
skleněným obkladem (indukční deska, myčka na nádobí, digestoř, 
elektr.trouba, vest.mikro.trouba, lednice s mrazákem), neprůchozí dvě 
ložnice. Z každého pokoje je vstup na prostornou terasu s nádherným 
výhledem do okolí (3x vstup). Terasa zaručuje maximální odpočinek, 
soukromí a relax. Okna v bytě plastová / 3 komorová, se žaluziemi a sítěmi 
proti hmyzu. Venkovní dveře na terasu jsou osazeny zámky. Podlahy v bytě 
jsou kombinací vinylových podlah a dlažby (koupelna a WC). Vytápění bytu 
a ohřev vody zajišťuje vlastní plynový kotel, jsou zde tím i nízké náklady na 
bydlení.  

 
 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 69 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garáž 
Příslušenství: ANO – terasa 20 m2, sklep 

PENB: B 
Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 
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Višňová, Moravany 

2.270.000,- Kč 

Byt 1+kk s balkonem o velikosti 37 m2. Byt se nachází ve 3.NP novostavby 
cihlového nízkoenergetického domu s výtahem v Rezidenci Jabloňový sad v 
Moravanech u Brna. V bytě je instalována nová kuchyňská linka s vestavěnými 
spotřebiči značky BOSCH – sklokeramická deska, elektrická trouba, mikrovlnná 
trouba, myčka, digestoř s odsáváním ven a lednice s mrazákem. V obývací části 
je nová rozkládací sedací souprava, konferenční a televizní stolek. Byt má vlastní 
kondenzační kotel se zásobníkem na teplou vodu. V chodbě je prostorná šatní 
skříň se zrcadlem a věšákem. K bytu náleží sklep a vyhrazené parkovací stání před 
domem 

 
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 37 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garáž 
Příslušenství: ANO – terasa 8 m2 
PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 
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Višňová, Moravany 

2.808.000,- Kč 

Byt 2+kk s terasou, sklepem, nacházející se v rezidenci JABLOŇOVÝ SAD, 
umístěným v těsné blízkosti Brna - Moravanech, ul. Višňová. Byt s nádhernou 
terasou je orientován do klidného, průchozího vnitrobloku se západní orientací a 
nachází se v posledním, 3. NP cihlové novostavby s výtahem z roku 2018. 
Dispozice: předsíň, ložnice, ob. pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, samostatné 
WC s umyvadlem, terasa. Ohřev vody a vytápění zajišťuje vlastní plyn. kotel, 
umístěný v koupelně, okna plastová s termoizolačními trojskly, podlaha v bytě je 
laminátová (plovoucí).  
Sklep se nachází v 1. PP, k dispozici je i kolárna/kočárkárna, umístěná v 1. NP. 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


 
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 50 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garáž 
Příslušenství: ANO – terasa 8 m2, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


DATABÁZE PRODEJŮ BYTŮ 
 

SLATINA 
 
 

Č. Popis Cena 

1 

Prodej bytu 2+kk 60 m² Kigginsova, Brno - Slatina 

4.490.000,- Kč 
 

Nadstandardní byt 2+kk s prostorným balkónem(7,5 m2) a vlastním 
parkovací místem před domem. 
Byt v 5. patře novostavby bytového domu z roku 2016 nabízí pokojné a 
čisté bydlení v lokalitě Brno-Slatina.  
Byt tvoří vstupní hala s šatníkem, kuchyň s velkým obývacím prostorem a 
ložnice, velká koupelna s vanou a WC a velký prostorný balkón. Dostatek 
úložného prostoru poskytují vestavěné skříně dělané na míru. V ceně bytu 
je nadstandardní vybavení. Kuchyňská linka s kvalitními vestavěnými 
spotřebiči, pračka, stul +židle, pohovka, vybavení ložnice, vestavěné skříně 
a šatna - vše zhotoveno na míru. Podlahová krytina - plovoucí podlahy a 
dlažba – vše rovněž z nadstandardních materiálů včetně obkladu a 
zařizovacích předmětů v koupelně a na WC. K bytu náleží i sklepní kóje na 
patře a venkovní parkovací stání v OV. 
Díky jihozápadní orientací do vnitrobloku mimo hlavní komunikace, je byt 
tichý, velmi světlý a slunný.  

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 60 m2 
Vybavení: nadstandard 

Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – balkon, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 2. 2020 
Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-slatina-
kigginsova/3798937180#img=11&fullscreen=false 

   

2 

Prodej bytu 3+kk 53 m² Řípská, Brno - Slatina 

4.850.000,- Kč 

Prodej novostavby bytu 3+kk, Brno - Slatina, ul. Řípská. Celková plocha 
bytu je 54 m2 + prostorný sklep. K bytu náleží parkovací stání, které je již 
zahrnuto v ceně. K bytu náleží balkon. Byt se prodává včetně zařízení - 
kuchyňská linka včetně spotřebičů, pohovka, jídelní stůl, postel, vestavné 
skříně v předsíni. 



  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 53 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – sklep, balkon 

PENB: B 
Datum aktualizace: 20. 12. 2019 
Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-slatina-
ripska/2918723164#img=0&fullscreen=false 

   

3 

Prodej bytu 2+kk 75 m² Kigginsova, Brno - Slatina 

5.350.000,- Kč 
 

Prodej novostavby prakticky řešeného bytu 2+kk, který má plochu 56,2 m2 (+ 
garážové stání, terasa 19,4 a sklep 3,8 m2), je v osobním vlastnictví, nachází se v 
posledním šestém nadzemním podlaží cihlového domu s výtahem a nabízí tak 
svému majiteli krásné výhledy na západ a na Brno. Byt se nachází v domě z roku 
2016 ve Slatině na ulici Kigginsova a nalezneme v něm obývací pokoj s 
kuchyňským koutem, ložnici, koupelnu, zvlášť toaletu s umývátkem, šatnu, 
vstupní chodbu a perfektní terasu (vstup z obývacího pokoje). Stranou bytu, na 
patře, se nachází sklep (cca 6 m od vchodu do bytu). Kuchyňská linka IKEA 
obsahuje myčku (45 cm), horkovzdušnou troubu, indukční desku, digestoř a bílý 
dřez z kameniny. Obložení v lince je skleněné. V koupelně, která je obložena až 
ke stropu, je vana, umyvadlo, otopný žebřík a prostor na pračku a sušičku. 
Praktická šatna se nachází hned u vchodových dveří. V ložnici je praktická šatní 
skříň na míru (3 metry šíře), která v bytě zůstává. Na podlahách v bytě je dřevěná 
plovoucí podlaha (dubová, 8 mm), v koupelně a na toaletě je pak dlažba. Okna 
jsou velkoformátová plastová, všechna s vnějšími žaluziemi na el. ovládání zn. 
Lomax. Byt má klimatizaci zn. Samsung (užívaná pouze rok), která se dá ovládat 
přes aplikaci na telefonu, i když je majitel bytu mimo domov. V bytě jsou také 
datové rozvody. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 75 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – terasa 19 m2, sklep 4 m2 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 



Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-slatina-
kigginsova/663109212#img=1&fullscreen=false 

   

4 

Prodej bytu 2+kk 68 m²Řípská, Brno - Slatina 

4.990.000,- Kč 
 

Byt v osobním vlastnictví, 2+kk s terasou, Brno-Slatina, ulice Řípská. Jedná se o 
nový byt v novostavbě o celkové ploše 68m2. K bytu náleží sklep 4m2, který je na 
patře bytu a garážové stání v 1PP. Byt je krásně slunný a orientovaný na západ. 
Dispozice bytu: Chodba 10m2 s nikou, ložnice 12m2, koupelna s vanou 5m2, 
obývací pokoj s KK 31m2 se vstupem na terasu 8m2. V bytě je rekuperace.  

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 68 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO, garáž 
Příslušenství: ANO – sklep, terasa 
PENB: G 

Datum aktualizace: 8. 2. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-slatina-
ripska/1154666076#img=3&fullscreen=false 

   

5 

Prodej bytu 2+kk 44 m²Moutnická, Brno - Slatina 

5.800.000,- Kč 
 

prodej velice pěkného bytu v žádané lokalitě Brno-Slatina, který se 
nachází v novém souboru bytových domů Nová Slatina s výbornou 
dostupností jak do centra města, tak i na dálnici D1, D2 a R52. 
Jedná se o moderní novostavbu bytu v osobním vlastnictví dispoziční 
velikosti 2+kk o celkové ploše 44,32 m2 + balkon + parkovací stání, 
umístěnou v 1. patře/3 úsporného třípodlažního bytového domu. 
Dispozice bytu: 
- obývací pokoj s kuchyňským koutem 16,43 m2 
- ložnice 14,37 m2 
- koupelna s vanou 3,25 m2 
- WC 1,33 m2 
- předsíň 5,5 m2 
- komora 3,19 m2 
Příslušenství: 
- balkon 3,17 m2 
- parkovací stání u domu 



    
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 44 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – balkon 

PENB: C 
Datum aktualizace: 20. 4. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-slatina-
moutnicka/2489138780#img=11&fullscreen=false 

   

6 

Slatina – Zelené Město 

4.705.000,- Kč 
 

Byt 3+kk Slatina v bytovém domě Zelené město. Byt se nachází v 2.NP domu s 
výtahem. Součástí bytové jednotky je vyhrazené parkovací místo, sklep 13 m2 a 
komora na chodbě. Bytová jednotka je orientovaná jihovýchod. Obývací pokoj s 
kuchyňskou linkou 36,5m2, dětský pokoj 15 m2, ložnice 19,7m2, koupelna 5 
m2, terasa 6,5m2, předsíň 5,4m2. Z bytu je krásný výhled do přírody.  

 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 91 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – terasa, sklep 

PENB: B 

Datum aktualizace: 21. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 

   

7 

Slatina – Zelené Město 

4.140.000,- Kč 
 

Novostavba cihlového bytu 2+kk s velkým balkonem na ulici Kigginsové. 
Byt má celkovou rozlohu 68 m2, samostatné WC, nachází se v 5 patře s 
orientací na jihozápad s výhledem do přilehlého, udržovaného parku. Byt 
je vybaven kuchyňskou linkou na míru se sporákem. K bytu náleží v ceně 
garážové stání v podzemí domu a sklep., který je na patře . Slatina je velmi 
dobře dostupná část města Brna s plným zastoupením občanské 
vybavenosti. V blízkosti jsou supermarkety Kaufland, Lídl a Penny, zastávka 
MHD je 5 minut od domu, u hl.nádraží jste asi za 10 min. 



 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 68 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 
Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 

   

8 

Slatina – Zelené Město 

5.005.000,- Kč 
 

Byt 3+kk Slatina v bytovém domě Zelené město. Byt se nachází v 5.NP 
domu s výtahem. Součástí bytové jednotky je vyhrazené parkovací místo, 
sklep 13 m2 a komora na chodbě. Bytová jednotka je orientovaná 
jihovýchod. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 36,5m2, dětský pokoj 
22,2 m2, ložnice 24,7m2, koupelna 5 m2, terasa 6,5m2, předsíň 5,4m2. Z 
bytu je krásný výhled do přírody.  

 
 

Technický stav: velmi dobrý 
Plocha užitná: 100,3 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO 
Příslušenství: ANO – terasa, sklep 

PENB: B 
Datum aktualizace: 9. 3. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 

   

 Slatina – Zelené Město  

9 

Byt 3+kk Slatina v bytovém domě Zelené město. Byt se nachází v 2.NP 
domu s výtahem. Součástí bytové jednotky je vyhrazené parkovací místo, 
sklep 13 m2 a komora na chodbě. Bytová jednotka je orientovaná 
jihovýchod. Obývací pokoj s kuchyňskou linkou 36,5m2, dětský pokoj 15 

4.890.500,- Kč 



m2, ložnice 19,7m2, koupelna 5 m2, terasa 6,5m2, předsíň 5,4m2. Z bytu 
je krásný výhled do přírody.  

 
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 91 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – terasa + sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 

   

10 

Prodej bytu 1+kk 67 m²Ponětovická, Brno - Slatina 

3.290.000,- Kč 

Prodej novostavby 1+kk, Brno - Slatina, ul. Ponětovická. Byt o CP 67m2 se nachází 
v 2p/2 novostavby. V bytě je kuchyňská linka s kvalitními spotřebiči a dostatek 
úložného prostoru, vestavěné skříně a šatna. Vytápění a ohřev vody je 
kombinovaným plynovým kotlem Baxi a součástí bytu je společný sklep. Výhodou 
jsou nízké měsíční náklady. Nachází se v lokalitě s veškerou občanskou 
vybaveností a výbornou dostupností do centra města. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 67 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: NE 
Příslušenství: ANO - sklep 

PENB: G 
Datum aktualizace: 20. 2. 2020 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-slatina-
ponetovicka/3517714012#img=1&fullscreen=false 

   

11 

Slatina – Zelené Město 

4.602.500,- Kč 
Cihlový byt 2+kk o PP 77,3 m2, který se nachází ve druhém nadzemním 
podlaží novostavby bytového domu na ulici Kigginsova, Brno-Slatina. Dům 
patří do komplexu Zelené město, který se vyznačuje zelení a parky o 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/2434739804#img=18&fullscreen=false


výměře 20.000 m2 prostupujícími mezi jednotlivými bytovými domy, a 
také nově vybudovanou obchodní zónou doplňující vybavenost lokality. 

Jedná se o slunný byt s orientací na jihovýchod. Dispozice bytu: vstupní 
hala, koupelna, ložnice s přístupem na balkon, obývací pokoj s jídelním 
koutem a kuchyňskou linkou. Byt se nabízí se zcela novým vybavením. V 
koupelně je zapuštěná keramická vana, umyvadlo, nástěnné zrcadlo, WC 
a pračka. Kuchyňská linka je vybavena vestavěnou lednicí, mrazákem, 
mikrovlnou troubou, myčkou na nádobí, nerezovým dřezem, čtyř-
plotýnkovou varnou sklokeramickou deskou, elektrickou troubou a 
digestoří. K bytu dále náleží sklepní koje a parkovací stání. Samozřejmostí 
je výtah v domě a bezbariérová přístup. 

Obyvatelé městské části Slatina mají k dispozici veškerou občanskou 
vybavenost včetně mateřské školky, základní školy, sportovního areálu, 
pošty, několika obchodů a restaurací. Milovníci výletů uvítají blízkost 
přírodní památky Stránská skála nebo zámku Jevišovice. Slatina má také 
velmi dobrou dopravní dostupnost, a to jak MHD (trolejbusové linky č. 31 
a 33, či autobus č. 75), tak autem (Brněnský okruh, D1). 

  
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 77 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – terasa, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018  

   

12 

Kigginsova, Brno - Slatina 

4.950.000,- Kč 

Velmi pěkný, moderní a světlý byt - novostavbu z r. 2016 o dispozici 3+kk se 
šatnou, terasou o vel. 80 m2 /orientovanou na východ a sever/, garážovým 
stáním a sklepem /prostorný cca 3,5 m2/ přímo na patře. Byt se nachází v 5. patře 
v bytovém domě s výtahem v městské části Brno - Slatina s plnou občanskou 
vybaveností a výbornou dopravní dostupností nejen do centra města, ale směr 
dálnice Olomouc atd. Byt je plně vybavený nábytkem na míru, včetně kuchyňské 
linky s vestavěnými spotřebiči zn. Elektrolux, Samsung a Whirpoool. Podlahy - 
vinyl, termostat na regulaci tepla zn. Siemens. Byt je dispozičně řešený: předsíň. 
hala, po pravé straně šatna s úložným prostorem, dále dětský - nyní dívčí pokoj 
se vstupem na terasu, která de facto lemuje celý prostorný byt, po levé straně se 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


nachází toaleta s umyvadlem, prostorem na pračku a sušičku, dále samostatná 
koupelna s vanou a sprchovým koutem. Dominantou celého bytu je velký obývací 
pokoj s kuchyní a jídelním koutem, který obklopují po celém obvodě místnosti 
velká okna se vstupem na terasu, terasa o vel. 80 m2. Poslední místností zde je 
ložnice s vestavěnou šatní skříní, orientována na severní stranu, což je především 
v letních měsících velmi příjemné. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 80 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garáž 
Příslušenství: ANO – terasa 80 m2, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018  

   

13 

Kigginsova, Brno - Slatina 

5.800.000,- Kč 

Luxusní byt o velikosti 3+kk s balkonem, krytým parkovacím místem a sklepem. 
CP je 81 m2. Byt je situován v 4NP šestipatrového cihlového domu s výtahem a 
nabízí se k pronájmu zařízený. K dispozici je nová kuchyňská linka se spotřebiči, 
rozkládací pohovka, prostorná vestavěná skříň, manželská postel, stolek, TV, 
připojení k internetu. Byt se nachází v lokalitě Brno - Slatina s veškerou 
občanskou vybavenosti, napojením na dálnici a výbornou dopravní dostupnosti 
do centra města, autem cca 5-10 min. V blízkosti domu se nachází park, 
obchody, zastávky MHD. 

  
 

Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 81 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO – kryté parkovací stání 
Příslušenství: ANO – balkon, sklep 

PENB: B 
Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 

   

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


14 

Kigginsova, Brno - Slatina 

4.190.000,- Kč 

Byt o velikosti 2+kk na ulici Kigginsova, Brno - Slatina. 
Byt o celkové ploše 64 m2 s lodžií 6 m2 se nachází ve 4. patře novostavby s 
výtahem. 
Kuchyňský kout je vybaven kuchyňskou linkou s indukční varnou deskou, 
vestavěnou elektrickou troubou, digestoří a lednicí s mrazákem. 
Jídelní stůl se čtyřmi židlemi. 
Obývací část (30,5 m2 ) není vybavená. 
V ložnici (11 m2) je vestavěná šatní skříň. 
V koupelně (4,5 m2) je vana, umyvadlo, otopný žebřík a pračka.  
Toaleta (2 m2) je samostatně.  
Vestavěná skříň v předsíni (8,5 m2).  
K bytu náleží sklep (1,5 m2) na patře a vyhrazené parkovací stání.  
Možnost připojení internetu a kabelové televize.  

  
 

Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 64 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – parkovací stání 
Příslušenství: ANO – lodžie 6 m2 

PENB: B 
Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 

   

15 

Kigginsova, Brno - Slatina 

4.327.000,- Kč 

Byt 2+kk v lokalitě Brno - Slatina na ulici Kigginsova 8 (nedaleko OC Kaufland, 
zastávka MHD cca 250m). 
Byt se nachází v 1.NP a celková plocha bytu činí 65,7 m2. Součástí bytu je 
vybavená kuchyně včetně vestavěné trouby, varné desky, myčky na nádobí, 
vestavěné mikrovlnky, digestoře (vše Mora) a lednice s mrazákem Bosch. 
V koupelně je vana, umyvadlo, toaleta a pračka.  
Na chodbě se nachází úložná skříň a věšáková stěna s botníkem. 
Byt je nabízen včetně balkónu o velikosti 6,94 m2. 
K dispozici je uzamykatelná sklepní kóje. 
V ceně je jedno venkovní parkovací místo 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


 
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 65,7 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garáž 
Příslušenství: ANO – balkon 7 m2, sklep 

PENB: B 
Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2018 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


 

DATABÁZE PRODEJŮ BYTŮ 
 

PISÁRKY 
 
 

Č. Popis Cena 

1 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

4.380.000,- Kč 
 

Nadstandardní byt 2+kk s terasou (10,3 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 2. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, 
dřevěné třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, 
zádveří a ložnici. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 55 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – terasa, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 2. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020 
   

2 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

4.080.000,- Kč 

Nadstandardní byt 2+kk s lodžií (3,9 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 2. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  



Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, 
dřevěné třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, 
zádveří a ložnici. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 52,2 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – sklep, lodžie 

PENB: B 
Datum aktualizace: 20. 12. 2019 
Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020 

   

3 

Prodej bytu 3+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

6.990.000,- Kč 
 

Nadstandardní byt 2+kk s lodžií (7,4 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 2. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a ložnici. 

  
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 77 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – lodžie, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 



Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 

   

4 

Prodej bytu 3+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

5.380.000,- Kč 
 

Nadstandardní byt 3+kk s terasou (21,7 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 2. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a ložnici. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 78,1 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO, garážové stání 
Příslušenství: ANO – sklep, terasa 

PENB: B 

Datum aktualizace: 8. 2. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 

   

5 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

5.240.000,- Kč 
 

Nadstandardní byt 2+kk s lodžií (2,4 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 3. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, 
dřevěné třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, 
zádveří a ložnici. 



  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 53,4 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO – 2 garážová stání 
Příslušenství: ANO – lodžie, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020 

   

6 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

5.300.000,- Kč 
 

Nadstandardní byt 2+kk s terasou (17,9 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 3. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a 
ložnici. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 57,8 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – terasa, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 21. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020 

   

7 Prodej bytu 3+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 6.900.000,- Kč 



Nadstandardní byt 3+kk s terasou (19,9 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 3. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, 
dřevěné třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, 
zádveří a ložnici. 

 

  
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 72,7 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – sklep, terasa 

PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 
   

8 

Prodej bytu 1+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

3.000.000,- Kč 
 

Nadstandardní byt 1+kk s terasou (12,2 m2). 
Byt ve 3. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, 
dřevěné třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, 
zádveří a ložnici. 

  



 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 34,4 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: NE 
Příslušenství: ANO – terasa 

PENB: B 
Datum aktualizace: 9. 3. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 

   

 Prodej bytu 3+kk Hippokrates, Brno - Pisárky  

9 

Nadstandardní byt 3+kk s lodžií (8,1 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 3. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, 
dřevěné třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, 
zádveří a ložnici. 

6.950.000,- Kč 

  
 

Technický stav: novostavba 
Plocha užitná: 72,1 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – 2 garážová stání 
Příslušenství: ANO –lodžie + sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 12. 2019 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020 

   

10 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

5.550.000,- Kč 

Nadstandardní byt 2+kk s terasou (17,9 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 4. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/2434739804#img=18&fullscreen=false


a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a ložnici. 

  
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 50,4 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – sklep, terasa 

PENB: B 

Datum aktualizace: 20. 2. 2020 
Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020 

   

11 

Prodej bytu 1+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

3.000.000,- Kč 

Nadstandardní byt 1+kk s lodžií (6,7 m2). 
Byt ve 4. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  

Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, 
dřevěné třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, 
zádveří a ložnici. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 27,5 m2 

Vybavení: standard 

Parkování: NE 



Příslušenství: ANO – lodžie 

PENB: B 
Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 

   

12 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

5.000.000,- Kč 

Nadstandardní byt 2+kk s lodžií (6,2 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 4. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a ložnici. 

  
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 45,9 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – lodžie, sklep 

PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020  

   

13 

Prodej bytu 3+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

7.850.000,- Kč 

Nadstandardní byt 3+kk s lodžií (8,6 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 4. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a 
ložnici. 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 72,6 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – lodžie, sklep 

PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2020 

   

14 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

5.800.000,- Kč 

Nadstandardní byt 2+kk s terasou (16,9 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt v 5. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a 
ložnici. 

  
 

Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 53 m2 
Vybavení: standard 

Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – terasa, sklep 

PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 
Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 

   

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


15 

Prodej bytu 2+kk Hippokrates, Brno - Pisárky 

4.650.000,- Kč 

Nadstandardní byt 2+kk s lodžií (7,2 m2) a vlastním garážovým stáním 
(možnost dokoupení). 
Byt ve 2. patře novostavby bytového domu Hippokrates nabízející vysoký 
standard jednotek. V celém projektu jsou použita velkoformátová okna 
pro maximální propojenost s venkovním prostorem a dostatkem denního 
světla. Projekt je navíc zasazen do zahrady s výhledem na zalesněné kopce 
a okolní zahrady vilové zástavby. Projekt spadá do energetické třídy B – 
velmi úsporná.  
Byt je vybaven kvalitními materiály – velkoformátová moderní dlažba, dřevěné 
třívrstvé podlahy, vinylové podlahové krytiny v kuchyni, chodbě, zádveří a ložnici. 

  
 
Technický stav: novostavba 

Plocha užitná: 48 m2 

Vybavení: standard 
Parkování: ANO – garážové stání 
Příslušenství: ANO – lodžie, sklep 
PENB: B 

Datum aktualizace: 24. 4. 2020 

Zdroj: vlastní databáze, prodej 2019 
 

 

 

 

 

 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/moravany-moravany-visnova/674836060#img=0&fullscreen=false


PŘÍMÉ POROVNÁNÍ PRO VÝNOSOVÉ OCENĚNÍ 
 

Přímé porovnání - Sadová 

Č. Cena požadovaná resp. zaplacená  KCR 
Cena po redukci na 

pramen ceny 
  

Cena oceňovaného 

objektu odvozená 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 Kč/m2 

1 13 500 250 0,90 225 

  

225 

2 19 500 238 0,90 214 214 

3 13 500 250 0,90 225 225 

4 15 500 287 0,90 258 258 

5 12 900 293 0,90 264 264 

6 25 000 455 0,90 409 409 

Celkem průměr     266   Kč/m2 266 

Minimum     214   Kč/m2 214 

Maximum     409   Kč/m2 409 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        72,94070917 s   73 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        193 průměr - s              193 

Pravděpodobná horní hranice                                                        339 průměr + s              459 

Cena bytové jednotky stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 16 400 

 

 

Přímé porovnání - Moravany 

Č. Cena požadovaná resp. zaplacená  KCR 
Cena po redukci na 

pramen ceny 
  

Cena oceňovaného 

objektu odvozená 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 Kč/m2 

1 15 000 300 0,90 270 

  

270 

2 15 900 212 0,90 191 191 

3 12 500 236 0,90 212 212 

4 13 500 259 0,90 233 233 

5 15 000 300 0,90 270 270 

Celkem průměr     235   Kč/m2 235 

Minimum     191   Kč/m2 191 

Maximum     270   Kč/m2 270 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        35,09076525 s   35 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        200 průměr - s              200 

Pravděpodobná horní hranice                                                        270 průměr + s              435 

Cena bytové jednotky stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 12 400 



 

 

Přímé porovnání - Slatina 

Č. Cena požadovaná resp. zaplacená  KCR 
Cena po redukci na 

pramen ceny 
  

Cena oceňovaného 

objektu odvozená 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 Kč/m2 

1 14 000 233 0,90 210 

  

210 

2 15 000 254 0,90 229 229 

3 13 500 260 0,90 234 234 

4 15 000 306 0,90 276 276 

5 14 500 264 0,90 237 237 

Celkem průměr     237   Kč/m2 237 

Minimum     210   Kč/m2 210 

Maximum     276   Kč/m2 276 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        23,92860329 s   24 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        213 průměr - s              213 

Pravděpodobná horní hranice                                                        261 průměr + s              450 

Cena bytové jednotky stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 15 300 

 

 

Přímé porovnání - Pisárky 

Č. Cena požadovaná resp. zaplacená  KCR 
Cena po redukci na 

pramen ceny 

  

Cena oceňovaného 

objektu odvozená 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 Kč/m2 

1 27 000 216 0,90 194 

  

194 

2 11 990 387 0,90 348 348 

3 8 000 286 0,90 257 257 

4 13 500 221 0,90 199 199 

5 17 000 327 0,90 294 294 

Celkem průměr     259   Kč/m2 259 

Minimum     194   Kč/m2 194 

Maximum     348   Kč/m2 348 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        65,06474563 s   65 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        194 průměr - s              194 

Pravděpodobná horní hranice                                                        324 průměr + s              452 

Cena bytové jednotky stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 13 900 



 

OCENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 441/2013 SB., K PROVEDENÍ ZÁKONA O 
OCEŇOVÁNÍ MAJETKU (OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA) 

 

Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Situace na dílčím (segmentu) 

trhu s nemovitými věcmi 

 III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,06 

2 Vlastnické vztahy  V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 

jehož součástí je stavba (stejný vlastník), 

nebo stavba stejného vlastníka, nebo 

jednotka se spoluvlastnickým podílem na 

pozemku 

0,00 

3 Změny v okolí s vlivem na 

prodejnost nem. věci 

 II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 

4 Vliv právních vztahů na 

prodejnost (např. prodej podílu, 

pronájem, právo stavby) 

 II. Bez vlivu 0,00 

5 Ostatní neuvedené (např. nový 

investiční záměr, energetická 

úspornost, vysoká ekonomická 

návratnost) 

 II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 Povodňové riziko  IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 

výskytu záplav 

1,00 

7 Význam obce         znak se neposuzuje 1,00 

8 Poloha obce         znak se neposuzuje 1,00 

9 Občanská vybavenost obce         znak se neposuzuje 1,00 
 5 

Index trhu: IT = P6 × P7 × P8 × P9 × (1 +  Pi) = 1,060 
 i = 1 

Sadová 

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Druh a účel užití stavby  I. Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 

1,00 

2 Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 

 I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci  III. Okrajové části obce –0,05 

4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 

obci 

 I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 

obci nebo obec bez sítí 

0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

 II. V okolí nemovité věci je částečně 

dostupná občanská vybavenost obce 

–0,01 

6 Dopravní dostupnost k 

pozemku 

 VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 

parkovací možnosti 

0,00 

7 Osobní hromadná doprava  III. Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 

dostupnost centra obce 

0,01 



8 Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti 

 I. Nevýhodná pro účel užití realizované 

stavby  

–0,01 

9 Obyvatelstvo  II. Bezproblémové okolí 0,00 

10 Nezaměstnanost  I. Vyšší než je průměr v kraji –0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 
 11 

Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 0,970 
 i = 2 

a) Jednotka – § 38 

Podlahové plochy jednotky (PP): 

pokoj  1,00 m2 

Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1: 

Kraj: Jihomoravský 

Obec: Brno 

Počet obyvatel: 380 681 

Základní cena (ZC): 50 380,–  Kč/m2 

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2 

 Popis znaku Hodnocení znaku Vi 

1 Typ stavby  IV. Budova - zděná nebo monolitická 

konstrukce vyzdívaná 

0,10 

2 Společné části domu  II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 

sušárna, sklad 

0,00 

3 Příslušenství domu  II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 

4 Umístění bytu v domě  III. 2.- 4. NP s výtahem 0,05 

5 Orientace obyt. místností ke 

světovým stranám 

 II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 

6 Základní příslušenství bytu  III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 

7 Další vybavení bytu a prostory 

užívané spolu s bytem 

 III. Standardní vybavení - balkon nebo 

lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 

0,00 

8 Vytápění bytu  III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 

9 Kriterium jinde neuvedené  III. Bez vlivu na cenu 0,00 

10 Stavebně-technický stav  I. Byt ve výborném stavu 1,05* 

 

* Rok výstavby / kolaudace:  2017 

Stáří stavby (y):  3 

Koeficient pro úpravu (s):  0,985 
9 

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):  1,189 

 

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 59 901,82 Kč/m2 

Index trhu (IT): 1,060 

Index polohy (IP): 0,970 

 

Cena bytu určená porovnávacím způsobem: 

CBP = PP × ZCU × IT × IP = 1,00 × 59 901,82 × 1,060 × 0,970 = 61 591,05 Kč/m2 
 

Jednotka – zjištěná cena: 61 591,05 Kč/m2 
  



Moravany 

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Druh a účel užití stavby  I. Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 

1,00 

2 Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 

 I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci  III. Okrajové části obce –0,05 

4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 

obci 

 I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 

obci nebo obec bez sítí 

0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

 II. V okolí nemovité věci je částečně 

dostupná občanská vybavenost obce 

–0,01 

6 Dopravní dostupnost k 

pozemku 

 V. Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné 

parkovací možnosti; nebo příjezd po 

nezpevněné komunikaci s možností 

parkování na pozemku 

0,00 

7 Osobní hromadná doprava  III. Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 

dostupnost centra obce 

0,00 

8 Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti 

 I. Nevýhodná pro účel užití realizované 

stavby  

–0,01 

9 Obyvatelstvo  II. Bezproblémové okolí 0,00 

10 Nezaměstnanost  I. Vyšší než je průměr v kraji –0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 
 11 

Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 0,960 
 i = 2 
 

a) Jednotka – § 38 

Podlahové plochy jednotky (PP): 

pokoj  1,00 m2 

Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1: 

Kraj: Jihomoravský 

Obec: Moravany 

Počet obyvatel: 3 070 

Základní cena (ZC): 30 487,–  Kč/m2 

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2 

 Popis znaku Hodnocení znaku Vi 

1 Typ stavby  IV. Budova - zděná nebo monolitická 

konstrukce vyzdívaná 

0,10 

2 Společné části domu  II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 

sušárna, sklad 

0,00 

3 Příslušenství domu  II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 

4 Umístění bytu v domě  III. 2.- 4. NP s výtahem 0,05 

5 Orientace obyt. místností ke 

světovým stranám 

 II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 

6 Základní příslušenství bytu  III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 



7 Další vybavení bytu a prostory 

užívané spolu s bytem 

 III. Standardní vybavení - balkon nebo 

lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 

0,00 

8 Vytápění bytu  III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 

9 Kriterium jinde neuvedené  III. Bez vlivu na cenu 0,00 

10 Stavebně-technický stav  I. Byt ve výborném stavu 1,05* 

 

* Rok výstavby / kolaudace:  2016 

Stáří stavby (y):  4 

Koeficient pro úpravu (s):  0,980 
9 

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):  1,183 
i=1 

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 36 066,12 Kč/m2 

Index trhu: příloha č. 3, tabulka č. 1 

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Situace na dílčím (segmentu) 

trhu s nemovitými věcmi 

 III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,06 

2 Vlastnické vztahy  V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo 

stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na pozemku 

0,00 

3 Změny v okolí s vlivem na 

prodejnost nem. věci 

 II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 

4 Vliv právních vztahů na 

prodejnost (např. prodej podílu, 

pronájem, právo stavby) 

 II. Bez vlivu 0,00 

5 Ostatní neuvedené (např. nový 

investiční záměr, energetická 

úspornost, vysoká ekonomická 

návratnost) 

 II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 Povodňové riziko  IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

1,00 

7 Význam obce  IV. Ostatní obce 0,90 

8 Poloha obce  II. Obec, jejíž některé katastrální území sousedí 

s Prahou nebo Brnem nebo katastrální území 

vyjmenovaných obcí v tabulce č. 1 (kromě 

Prahy a Brna) 

1,10 

9 Občanská vybavenost obce  II. Základní vybavenost (obchod, ambulantní 

zařízení a základní škola) 

1,00 

 
 5 

Index trhu (IT = P6 × P7 × P8 × P9 × (1 +  Pi)): 1,049 
 i = 1 
Index polohy (IP): 0,960 

Cena bytu určená porovnávacím způsobem: 

CBP = PP × ZCU × IT × IP = 1,00 × 36 066,12 × 1,049 × 0,960 = 36 320,03 Kč/m2 
 

Jednotka – zjištěná cena: 36 320,03 Kč/m2 

 

 



Slatina 

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Druh a účel užití stavby  I. Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 

1,00 

2 Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 

 I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci  III. Okrajové části obce –0,05 

4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 

obci 

 I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 

obci nebo obec bez sítí 

0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

 II. V okolí nemovité věci je částečně 

dostupná občanská vybavenost obce 

–0,01 

6 Dopravní dostupnost k 

pozemku 

 VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 

parkovací možnosti 

0,00 

7 Osobní hromadná doprava  III. Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 

dostupnost centra obce 

0,01 

8 Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti 

 I. Nevýhodná pro účel užití realizované 

stavby  

–0,01 

9 Obyvatelstvo  II. Bezproblémové okolí 0,00 

10 Nezaměstnanost  I. Vyšší než je průměr v kraji –0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 
 11 

Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 0,970 
 i = 2 

a) Jednotka – § 38 

Podlahové plochy jednotky (PP): 

pokoj  1,00 m2 

Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1: 

Kraj: Jihomoravský 

Obec: Brno 

Počet obyvatel: 380 681 

Základní cena (ZC): 49 091,–  Kč/m2 

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2 

 Popis znaku Hodnocení znaku Vi 

1 Typ stavby  IV. Budova - zděná nebo monolitická 

konstrukce vyzdívaná 

0,10 

2 Společné části domu  II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 

sušárna, sklad 

0,00 

3 Příslušenství domu  II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 

4 Umístění bytu v domě  III. 2.- 4. NP s výtahem 0,05 

5 Orientace obyt. místností ke 

světovým stranám 

 II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 

6 Základní příslušenství bytu  III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 

7 Další vybavení bytu a prostory 

užívané spolu s bytem 

 III. Standardní vybavení - balkon nebo 

lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 

0,00 

8 Vytápění bytu  III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 

9 Kriterium jinde neuvedené  III. Bez vlivu na cenu 0,00 



10 Stavebně-technický stav  I. Byt ve výborném stavu 1,05* 

 

* Rok výstavby / kolaudace:  2016 

Stáří stavby (y):  4 

Koeficient pro úpravu (s):  0,980 
9 

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):  1,183 
i=1 

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 58 074,65 Kč/m2 

Index trhu (IT): 1,060 

Index polohy (IP): 0,970 

Cena bytu určená porovnávacím způsobem: 

CBP = PP × ZCU × IT × IP = 1,00 × 58 074,65 × 1,060 × 0,970 = 59 712,36 Kč/m2 

 

Jednotka – zjištěná cena: 59 712,36 Kč/m2 

 
 

Pisárky 

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Druh a účel užití stavby  I. Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 

1,00 

2 Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 

 I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci  II. Navazující na střed (centrum) obce 0,02 

4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 

obci 

 I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 

obci nebo obec bez sítí 

0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

 II. V okolí nemovité věci je částečně 

dostupná občanská vybavenost obce 

–0,01 

6 Dopravní dostupnost k 

pozemku 

 V. Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné 

parkovací možnosti; nebo příjezd po 

nezpevněné komunikaci s možností 

parkování na pozemku 

0,00 

7 Osobní hromadná doprava  III. Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 

dostupnost centra obce 

0,01 

8 Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti 

 I. Nevýhodná pro účel užití realizované 

stavby  

–0,01 

9 Obyvatelstvo  II. Bezproblémové okolí 0,00 

10 Nezaměstnanost  I. Vyšší než je průměr v kraji –0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 
 11 

Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 1,040 
 i = 2 

a) Jednotka – § 38 

Podlahové plochy jednotky (PP): 

pokoj  1,00 m2 



Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1: 

Kraj: Jihomoravský 

Obec: Brno 

Počet obyvatel: 380 681 

Základní cena (ZC): 50 058,–  Kč/m2 

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2 

 Popis znaku Hodnocení znaku Vi 

1 Typ stavby  IV. Budova - zděná nebo monolitická 

konstrukce vyzdívaná 

0,10 

2 Společné části domu  II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 

sušárna, sklad 

0,00 

3 Příslušenství domu  II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 

4 Umístění bytu v domě  III. 2.- 4. NP s výtahem 0,05 

5 Orientace obyt. místností ke 

světovým stranám 

 II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 

6 Základní příslušenství bytu  III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 

7 Další vybavení bytu a prostory 

užívané spolu s bytem 

 III. Standardní vybavení - balkon nebo 

lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 

0,00 

8 Vytápění bytu  III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 

9 Kriterium jinde neuvedené  III. Bez vlivu na cenu 0,00 

10 Stavebně-technický stav  I. Byt ve výborném stavu 1,05* 

 

* Rok výstavby / kolaudace:  2020 

Stáří stavby (y):  0 

Koeficient pro úpravu (s):  1,000 
9 

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):  1,208 
i=1 

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 60 470,06 Kč/m2 

Index trhu (IT): 1,060 

Index polohy (IP): 1,040 

Cena bytu určená porovnávacím způsobem: 

CBP = PP × ZCU × IT × IP = 1,00 × 60 470,06 × 1,060 × 1,040 = 66 662,19 Kč/m2 
 

Jednotka – zjištěná cena: 66 662,19 Kč/m2 
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