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Příloha 1: Databáze prodejů stavebních pozemků v Brně 

 

 

1 

Prodej stavebního pozemku 

1 600 m²  

Brno - Brno-město   

Cena: 

12 800 000 Kč  

8 000 Kč za m² 

Nabízíme prodej dvou pozemků v Brně-Soběšicích, obdélníkového tvaru 18 x 45m, výstavba 

moţná v roce 2017, v současnosti budovány sítě, cena 8.000,-Kč/ m², exluzívní lokalita s 

výhledem na les. Pozemek je moţný koupit celý – tj. 1600 m², pro výstavbu většího 

rodinného domu.  

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/bydleni/brno-brno-mesto-/3890979164 

Datum : 15. 5. 2016 

 

 

2 

Prodej stavebního pozemku 

713 m² 

Hvězdová, Brno - Zábrdovice  

Cena: 

4 500 000 Kč  

6311 Kč za m² 

Nabízíme k prodeji pozemek – proluku ve stávající zástavbě v k.ú Zábrdovice p.č. 117 o 

výměře 713 m2, který se nachází na ulici Hvězdová 289/3, Brno. Zábrdovice jsou městská 

čtvrť bezprostředně navazující na historické centrum města. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/bydleni/brno-zabrdovice-

hvezdova/215236700 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Prodej stavebního pozemku 

2 331 m² 

Brno - Jundrov 

Cena: 

2 000 000 Kč  

858 Kč za m²  

Prodej pozemku o celkové výměře 2 331 m2. Pozemek dle platného územního plánu je 

zařazen do rekreace, příjezdová cesta k oplocenému pozemku, pozemek v mírném svahu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/bydleni/brno-jundrov-/3377569884 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej stavebního pozemku 

843 m² 

Rybnická, Brno - Nový Lískovec  

Cena: 

2 650 000 Kč  

3 144 Kč za m² 

Prodej pozemku v Novém Lískovci u ulice Rybnická. Pozemek je v mírně svaţitém terénu, 

mimo hlavní komunikaci s orientací S-J a uliční šíří 11m. V územním plánu je veden jako 

plocha všeobecného bydlení. Vhodné jako investice. IS v dosahu. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/bydleni/brno-novy-liskovec-

rybnicka/20091228  

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej stavebního pozemku 

2168m² 

Brno-Královo Pole   

Cena: 

11 999 000 Kč   

5 535 Kč za m² 

Nabízíme k prodeji jedinečný pozemek o výměře 2168m² v lokalitě přímo přiléhající k ulici 

Kociánka v oblasti, která je ideální příleţitostí pro Vaše nové bydlení a unikátní svojí klidnou 

rodinnou atmosférou v bezprostřední blízkosti zeleně. Pozemek přímo sousedí s okolním 

lesem. K pozemku je vydáno ÚR, veškeré sítě spolu s přípojkami jsou přivedeny na pozemek 

(nadstandardně přiveden i optický kabel), příjezdová komunikace a okolní zázemí jiţ ve 

výstavbě. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/bydleni/brno-brno-kralovo-pole-

kocianka/2948837724 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

Příloha 2: Databáze prodejů zemědělských pozemků v Brně 

 

 

1 

Prodej pole 

46319m² 

Brno-Bystrc 

Cena: 

3 659 201 Kč  

79 Kč za m² 

Nabízíme Vám k prodeji ornou půdu v Brně - Bystrci o CP 46319m2. K pozemku vede polní 

cesta. Pozemek je vhodný jako investice. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/brno--/335499356 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej pole 

6 644 m² 

Brno - Přízřenice 

Cena: 

4 119 280 Kč  

620 Kč za m² 

Nabízíme pozemky o c.p. 13.867m2. P.č. 539/51, 539/52, 539/50 a sousední část 1/3 

pozemku p.č. 539/48, určené k průmyslové zástavbě, K.ú. Brno - Přízřenice. Blízkost ulice 

Vídeňská, nedaleko sjezd z dálnice D1, D5. IS ve vzdálenosti cca 150 m. Příjezd po 

zpevněné cestě. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/brno-prizrenice-/880451932 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej pole 

1 425 m² 

Řezáčova, Brno - Komín  

Cena: 

860 000 Kč  

604 Kč za m² 

Prodej pozemku o CP 2851 m2 o uliční šíři cca 11,4m a délce cca 255m. Pozemek se nachází 

v katastrálním území Komín, je přístupný z účelové komunikace z ulice Řezáčkova. V 

současnosti se nejedná o stavební pozemek, vhodné jako investice do budoucna. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/brno-komin-rezacova/2891755868 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej pole 

592 m² 

Brno-Bystrc 

Cena: 

769 600 Kč  

1 300 Kč za m² 

Prodej pozemku o velikosti 592 m2 v Brně - Bystrci u Brněnské přehrady, jedná se o 1/6 

pozemku, kde jsou přímo na hranici pozemku IS i asfaltová cesta. Vhodné jako investice do 

budoucna. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/brno-brno-bystrc-/2904465756 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej pole 

1 330 m² 

Brno-město 

Cena: 

665 000 Kč  

500 Kč za m² 

Nabízíme vám k prodeji rovinatý lukrativní pozemek v brněnské části Ivanovice o rozloze 

1330 m2. V územním plánu je pozemek veden jako plocha pro individuální rekreaci. V 

současné době je platná stavební uzávěra. Pozemek je tedy vhodný k dlouhodobé 

investici.Parcela je umístěná v klidné lokalitě pouze v oblasti cyklostezek. V dosahu je i 

zastávka MHD. Na pozemek je bezproblémový vjezd. V blízkosti jsou i všechny inţenýrské 

sítě. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/brno--/2517820252 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

Příloha 3: Databáze prodejů lesů v Brně 
 

 

1 

Prodej lesa 

1 243 m² 

Brno - Bystrc 

Cena: 

535 000 Kč  

430 Kč za m² 

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej lesního pozemku v chatové oblasti Bystrc – Ruda, 

v blízkosti brněnské přehrady. Pozemek je obdélníkového tvaru o velikosti 1.243m² (šířka 

cca. 22m). Na pozemku je moţno postavit chatu o rozměrech max. 50m² + podkroví. IS na 

kraji pozemku. Okolní zástavba je rekreačního charakteru. Moţnost vykopat studnu. Příjezd 

k pozemku po zpevněné asfaltové komunikaci. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/les/brno-bystrc-ruda/1150783836 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej lesa 

16 143 m² 

Brno-Ţebětín 

Cena: 

420 000 Kč  

26 Kč za m² 

Lesní pozemek na exkluzivním místě v Brně. Bezproblémový přístup po zpevněné 

komunikaci. Rovina aţ mírný svah. Výhodná investice. Pozemek se nachází na pěkném 

místě v blízkosti chatové osady. Pozemek je bezproblémově přístupný po místní zpevněné 

komunikaci.  

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/les/brno-brno-zebetin-/89694556 

Datum : 15. 5. 2016  



 

Příloha 4: Databáze prodejů zahrad v Brně 

 

 

1 

Prodej zahrady 

331 m² 

Brno-Komín 

Cena: 

550 000 Kč  

1 662 Kč za m² 

Ve výhradním zastoupení majitele vám nabízíme k prodeji zahradní pozemek v brněnské, 

městské části Komín. Jedná se o rovinatý pozemek o celkové ploše 331m2 a rozměrech cca 

48 x7m. Elektřina je při hranici pozemku. Příjezdová, zpevněná cesta ústí z asfaltové 

komunikace. Pozemek lze vyuţít buď jako zahradu nebo jajko investici, či k výstavbě 

provozovny výroby a sluţeb. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/zahrada/brno-brno-komin-/593338716 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej zahrady 

3 173 m² 

Brno - Ţidenice   

Cena: 

4 124 900 Kč  

1 300 Kč za m² 

Exkluzivně Vám nabízíme velmi pěkný pozemek zahradu na krásném místě s nádherným 

výhledem na Brno. Zahrada je situována blízko ul. Věstonická, Brno Vinohrady, zhruba 

150m od novostaveb a cca 200m od restaurace U vrtule. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/zahrada/brno-zidenice-

vestonicka/4039676252 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Prodej zahrady 

808 m² 

Brno - Jundrov 

Cena: 

1 000 000 Kč  

1 238 Kč za m² 

Nabízíme k prodeji zahradu v ţádané a lukrativní lokalitě Brno - Jundrov. Na pozemek je 

přivedena voda z ul. Veslařská. Součástí pozemku je malá chatka. Do budoucna stavební 

pozemek. Velmi výhodná investice. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/zahrada/brno-jundrov-

kopretinova/3058856028 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej zahrady 

3 979 m² 

Zaječí hora, Brno - Sadová 

Cena: 

4 376 900 Kč  

1 100 Kč za m²) 

Nabízíme k prodeji pozemek v lokalitě Sadová o výměře 3979 m2. Pozemek v nejširším 

místě cca. 15 m (v nejuţším místě cca. 12 m) x cca. 270-280 m se nachází v Brně - Králově 

Poli mezi Lesnou a ulicí Kociánka v oblasti zvané Zaječí hora. Pozemek je na katastru veden 

jako zahrada a jsou na něm ovocné stromy. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/zahrada/brno-sadova-zajeci-

hora/2951757916Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej zahrady 

1 992 m² 

Pastviny, Brno - Komín   

Cena: 

895 000 Kč  

449 Kč za m²) 

Ve výhradním zastoupení majitele Vám nabízíme zprostředkování prodeje zahrady s chatou 

o celkové rozloze 1992m² v Brně-Komíně. Zahrada se nachází v zahradní a chatové kolonii 

Kozí hora a je přístupná z ulice Uhlířové. Je částečně oplocená, svahovitá, se zbudovanými 

terasami, částečně osázena ovocnými stromy. Ideální jihozápadní orientace s celodenním 

svitem slunce – v minulosti zde byl rodící vinohrad. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/zahrada/brno-komin-

pastviny/1639862364 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 5: Databáze prodejů komerčních pozemků v Brně 

 

 

1 

Prodej komerčního pozemku  

473 m² 

Brno-město 

Cena: 

2 000 000 Kč  

4 228 Kč za m² 

Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji velmi lukrativní pozemek o celkové výměře 

473 m2 v Brně-Ivanovicích (u Globusu). Elektřina a vodovod jsou v dosahu. Šíře pozemku je 

cca 18- 20 m. K pozemku vede asfaltová cesta, zastávka MHD je vzdálená cca 50 m a je zde 

bezproblémové parkování. Pozemek vhodný pro vybudování prodejny, servisní dílny nebo 

výdejny eshopu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/brno--/393429084 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej komerčního pozemku 

6 200 m² 

Brno-město   

Cena: 

25 358 000 Kč  

4 090 Kč za m² 

Prodej stavebního pozemku u komunikace v jihovýchodní části města Brna. Pozemek má 

obdélníkový tvar s moţností sjezdu a napojení na inţenýrské sítě. Pozemek je dobře viditelný 

a dobře dostupný na dálnici. Pozemek je rovinatý a plocha je určená pro výstavbu 

podnikatelských aktivit s vydaným rozhodnutím k provozování stanice technické kontroly. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/brno-brno-mesto-/1057755740 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Prodej komerčního pozemku 

4 378 m² 

Brno - Dolní Heršpice 

Cena: 

10 156 960 Kč  

2 320 Kč za m² 

Nabízíme poslední volný pozemek v nově vzniklé komerční lokalitě na okraji Brna, 2km od 

OC Futurum v Dolních Heršpicích. K pozemkům je jiţ vybudovaná příjezdová asfaltová 

komunikace, všechny IS jsou moţné napojit na hranici pozemků, není pouze splašková 

kanalizace - vybudování jímky. V lokalitě jiţ fungují dvě úspěšné firmy. Výborná dostupnost 

jak na dálnici, tak do středu města Brna. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/brno-dolni-herspice-

/1109459036#img=0&fullscreen=false 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej komerčního pozemku 

8 705 m² 

Jihlavská, Brno - Starý Lískovec   

Cena: 

30 467 500 Kč  

3 500 Kč za m² 

Ve výhradním zastoupení nabízíme ke koupi stavební pozemek o výměře 8705 m² 

nacházejícího se na frekventovaném a viditelném místě Brna u dálničního sjezdu z D1, 

lokalita Starý Lískovec. Původní záměr byla výstavba autosalonu, dle platného územního 

plánu je moţné realizovat výstavbu sídla firmy s výrobou. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/brno-stary-liskovec-

jihlavska/3477807196 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

5 

Prodej komerčního pozemku 

6 000 m² 

Brno - Líšeň 

Cena: 

15 000 000 Kč  

2 500 Kč za m² 

Nabízíme k prodeji stavební pozemek, Brno, Líšeň. Tento stavební pozemek je vhodný pro 

komerční výstavbu - administrativa, výrobní a skladové haly apod. Nachází se v hlídaném 

areálu. Šíře pozemku činní cca 30 m, přístupný je po zpevněné komunikaci, vyřazen ze ZPF. 

Moţnost napojení na veškeré IS, celková výměra činní 6.000 m2. Pozemky se nacházejí v 

budoucí rozvojové a lukrativní lokalitě. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/brno-lisen-/341975132 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 6: Databáze pronájmů komerčních pozemků 

  

 

1 

Pronájem komerčního pozemku 

1 345 m² 

Karásek, Brno - Řečkovice 

Cena: 

44 834 Kč/měsíc  

33 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme k pronájmu komerční pozemek Brno, Řečkovice. Tento pozemek se nachází v 

komerčním hlídaném areálu a má celkovou výměru 1.345 m2. Pozemek má zpevněnou 

plochu s betonovým povrchem a je určen k parkování jako celek i jako jednotlivá parkovací 

stání. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/pozemek/komercni/brno-reckovice-

karasek/1370665308 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem komerčního pozemku 

450 m² 

Brno-město 

Cena: 

17 000 Kč/měsíc  

38 Kč za m²/měsíc 

V zastoupení majitele nabízíme k pronájmu oplocený a zpevněný pozemek nacházející se na 

strategickém, viditelném a frekventovaném místě Brna. Velkou výhodou je moţnost umístění 

reklamních bannerů a dobrá dostupnost. Ideální pro zavedení menšího autobazaru, venkovní 

showroom, venkovní prodej, zahradnictví apod.. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/pozemek/komercni/brno--/2370277724 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

 

3 

Pronájem komerčního pozemku 

4 740 m² 

Praţákova, Brno 

Cena: 

75 050 Kč/měsíc  

16 Kč za m²/ měsíc  

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu zpevněnou plochu o výměře 4.740 m2 v Brně – 

Štýřice. Pozemek leţí v těsné blízkosti ulice Heršpická. Vhodné ke skladování zboţí a 

materiálu nebo prodejní plocha. Pozemek je oplocený, viditelné reklamní plochy, přívod 

všech inţenýrských sítí a příjezd pro kamiony. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/pozemek/komercni/brno--

prazakova/3635257692 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem komerčního pozemku 

500 m² 

Tuřanka, Brno - Slatina 

Cena: 

14 584 Kč/měsíc  

29 Kč za m²/ měsíc  

Pronájem venkovní plochy výborně viditelné z dálnice D1 o výměře 500 m² s moţností 

dalšího rozšíření. Nabízená plocha je zpevněná, oplocená, osvětlená. Na ploše lze umístit 

kancelářský kontejner s přívodem elektrické energie, vody a odpadu. Vše součástí rozlehlého 

komerčního areálu s hlídací sluţbou a kamerovým systémem. Bezproblémový příjezd pro 

kamiony. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/pozemek/komercni/brno-slatina-

turanka/3920138588 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

 

5 

Pronájem komerčního pozemku 

1 000 m² 

Brno - Líšeň 

Cena: 

40 000 Kč/měsíc  

40 Kč za m²/měsíc 

Pronájem samostatné části komerčního areálu tvořeného rozlehlou oplocenou venkovními 

plochou s dopravní dostupností na dálniční přivaděče směr Praha, Olomouc. Areál je 

přístupný pro kamionovou dopravu a je na viditelném a frekventovaném místě. Plochy je 

moţné vyuţít pro skladové účely, distribuční centrum, truck centrum, apod. Moţnost 

nepřetrţitého přístupu do areálu. Dále moţnost pronájmu kancelářské jednotky 80 m2 se 

zázemím. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/pozemek/komercni/brno-lisen-/200020572 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 7: Databáze prodejů typové zástavby starších RD 

 

 

1 

Prodej rodinného domu 

400 m², pozemek 770 m² 

Soukopova, Brno - Stránice   

Cena: 

16 900 000 Kč 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej prvorepublikové rohové vily s prostornou 

zahradou, která se nachází v Brně, Masarykově čtvrti, ul. Soukopova (v blízkosti ulice 

Barvičova). Dům byl postaven v roce 1931 a výhodou je, ţe se dochovalo hodně původních 

prvků z 30.tých let, a to dveře (některé včetně původních kování), kastlová okna s kováním, 

zachovalé parkety, schodiště, dlaţba na verandách a chodbě, apod. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-stranice-

soukopova/2547421532 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej rodinného domu 

223 m², pozemek 352 m² 

Lerchova, Brno - Stránice   

Cena: 

12 500 000 Kč 

 

Rodinný dům postavený ve 20. letech 20. století architekty Bohuslavem Fuchsem a 

Jindřichem Kumpoštem, s garáţí a balkonem. Dům stojí v Masarykově čtvrti, nejţádanější 

rezidenční lokalitě Brna, v rychlém dosahu centra i veškeré občanské vybavenosti. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-stranice-lerchova/360489308 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Prodej rodinného domu 

295 m², pozemek 295 m² 

Čejkova, Brno - Ţidenice   

Cena: 

6 490 000 Kč 

 

 

Exkluzivně nabízíme k prodeji řadový rodinný dům o velikosti 4+2 a 2+kk se zahradou a 

dvorkem v Brně - Ţidenicích, na ulici Čejkova. K domu náleţí garáţ na dálkové ovládání 

vrat . Na zahradě se nachází okrasná zahrada s jezírkem, gril s udírnou. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zidenice-cejkova/3669922140 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej rodinného domu 

90 m², pozemek 137 m² 

Vackova, Brno - Královo Pole   

Cena: 

4 000 000 Kč 

 

Exkluzivně nabízíme prodej řadového RD v Brně, ulice Vackova, Královo Pole. Jedná se o 

podsklepený dům se dvěma nadzemními podlaţími a volnou půdou, v současnosti 

neobydlen, ke kompletní rekonstrukci. Dům je situován v klidné vilové části s výbornou 

dopravní dostupností, vhodný k bydlení i komerčnímu vyuţití. K dispozici malý dvorek se 

zahrádkou. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-kralovo-pole-

vackova/3029766492 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

5 

Prodej rodinného domu 

240 m², pozemek 80 m² 

Škroupova, Brno - Ţidenice   

Cena: 

6 000 000 Kč 

 

Zprostředkujeme Vám ve výhradním zastoupení prodej rodinného domu 5+1 v městské části 

Ţidenice, ulice Škroupova, jeho součástí je garáţ, parkovací stání před domem a zahrada. V 

domě je nová elektřina, rozvody vody i plynu, ve všech místnostech jsou nové omítky, nové 

betonové podlahy, ve všech místnostech sádrokartonové stropy, na všech chodbách i 

schodištích nová dlaţba včetně garáţe, taktéţ v pokojích kromě dvou pokojů v 1. a 2. patře. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zidenice-

skroupova/4116922460 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 8: Databáze prodejů RD – novostavby 

 

 

1 

Prodej rodinného domu 

146 m², pozemek 100 m² 

Bohuslava Martinů, Brno - Stránice   

Cena: 

8 542 000 Kč 

 

V zastoupení majitele nabízíme prodej poslední novostavby luxusního viladomu 4+1, s 

vlastní předzahrádkou a terasou. Byt je součástí developerského projektu Rezidence Martinů 

v nejprestiţnější brněnské čtvrti Masarykova čtvrť. Můţete zde najít mimořádnou investiční 

příleţitost nebo získat bydlení na nejlepší adrese v Brně. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-stranice-bohuslava-

martinu/2792919388 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej rodinného domu 

264 m², pozemek 190 m² 

Jiţní náměstí, Brno - Dolní Heršpice   

Cena: 

6 990 000 Kč 

 

Exkluzivně nabízíme prodej novostavby velkého rodinného domu se dvěma samostatnými 

byty v okrajové jiţní části Brna, Dolní Heršpice, ulice Jiţní náměstí. Dům lze uţívat k 

bydlení, případně jako sídlo firmy či budovu pro administraci. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-dolni-herspice-jizni-

namesti/767263068 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

 

3 

Prodej rodinného domu 

320 m², pozemek 515 m² 

Brno - Brno-jih 

Cena: 

8 800 000 Kč 

 

Prodej novostavby dvoupodlaţního dvojgeneračního rodinného domu s garáţí/skladem 

sídlem firmy (administrativou), parkovacím uzavřeným dvorem, dílnou č. 1 se dvěma vjezdy, 

dílnou č. 2 s jedním vjezdem. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-brno-jih-ksirova/998543708 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej rodinného domu 

205 m², pozemek 625 m² 

Rozdrojovická, Brno 

Cena: 

10 850 000 Kč 

 

Dům určený k trvalému obývání nebo rekreaci je samostatně stojící dvoupodlaţní stavbou s 

plochou střechou v bývalém areálu hotelu Neptun na Brněnské přehradě o zastavěné ploše 

132 m2. V současné době je objekt připraven k rekonstrukci. Vznikne zde nadstandardní 

dům s dispozicí 6+kk s výměrou určenou pro výstavbu 204,6 m2, terasou 29,3 m2 a lodţií 

11,1 m2. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno--rozdrojovicka/2854658396 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej rodinného domu 

185 m², pozemek 934 m² 

Brno - Soběšice 

Cena: 

7 500 000 Kč 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji samostatně stojící rodinný dům ve 

vyhledávané lokalitě Brno-Soběšice. Dispozice 5+1, dům je se zahradou, rozestavěným 

bazénem a zahradním domkem. CP parcely je 934m2, z toho zastavěná plocha a nádvoří 

120m2 (RD) a 28m2 (zahradní domek), uliční šíře 16,5m. Zahrada je po celém obvodu 

oplocena, před domem je jezírko, za domem rozestavěný bazén a dvoupatrový zahradní 

domek (dnes dílna a sklad). 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-sobesice-/2956812380  

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 9: Databáze prodejů bytů 1+1 a 1+kk v prime rate lokacích v Brně 

  

 

1 

Prodej bytu 1+kk 

55 m² 

Úvoz, Brno - Staré Brno   

Cena: 

2 800 000 Kč 

 

K prodeji cihlový byt o velikosti 1+kk s balkonem o celkové ploše 55 m2 + balkon 8 m2 na 

Starém Brně. Dispozice bytu: pokoj s kuchyní a balkonem, předsíň, koupelna s wc. V domě 

je kotel, který slouţí jak na vytápění, tak i na ohřev teplé vody. V domě je výtah. Nízké 

náklady na bydlení. Moţnost uţívat vnitroblok. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-stare-brno-uvoz/2597556572 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 1+kk  

30 m² 

Křenová, Brno - Trnitá   

Cena: 

1 890 000 Kč 

 

Nabízíme Vám koupi bytu vhodného k investici (průměrný pronájem bytu 10 000 Kč/ měsíc 

včetně sluţeb) či startovací bydlení. Jedná se o prodej novostavby bytu 1+kk, 30 m2, Brno-

střed nacházejícího se blízko Galerie Vaňkovka, ulice Křenová. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-trnita-krenova/143040860 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej bytu 1+kk  

41 m² 

Chaloupeckého náměstí, Brno - Ponava   

Cena: 

2 590 000 Kč 

 

Byt 1+kk, Brno - Chaloupeckého náměstí. Bytová jednotka je ve čtvrtém podlaţí cihlového 

domu s výtahem. Byt je po celkové rekonstrukci včetně vytápění tepelným čerpadlem. Velmi 

malé měsíční náklady. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-ponava-chaloupeckeho-

namesti/47878492 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej bytu 1+kk  

45 m² 

Francouzská, Brno - Zábrdovice   

Cena: 

2 490 000 Kč 

Se souhlasem majitele nabízíme k prodeji krásný, slunný byt s balkónem, v těsné blízkosti 

Centra, na ul.Francouzská a rohu ul.Milady Horákové. Novostavba se nachází ve 4.patře 

moderního domu s výtahem a celková plocha je 45 m2. Orientace do vnitrobloku. Je zde 

kuchyňská linka se sklokeramickou deskou a el.troubou, lednice (vše nové), zhotovené na 

míru. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-zabrdovice-

francouzska/1914868060 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

 

5 

Prodej bytu 1+1  

40 m² 

Kříţkovského, Brno - Staré Brno 

Cena: 

1 890 000 Kč  

 

Prodej bytu 1+1 přímo u brněnského Výstaviště, 500 m od Mendlova náměstí. Byt je po 

kompletní rekonstrukci roku 2011, kdy byl opraven tzv. "od podlahy po strop". Byt se 

nachází ve zvýšeném přízemí s okny na východ do vnitrobloku, kde je bezproblémové 

parkování. Jde o jediný byt na patře. Okna plastová, na domě se plánuje zateplení. Nízké 

měsíční náklady. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+1/brno-stare-brno-

krizkovskeho/4219834716 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 10: Databáze prodejů bytů 1+1 a 1+kk v okrajových lokacích Brna 

  

 

1 

Prodej bytu 1+kk  

35 m² 

Molákova, Brno - Líšeň 

Cena: 

1 650 000 Kč 

 

Nabízíme Vám prodej bytu 1+kk s prostorným balkónem v osobním vlastnictví, ul. 

Molákova, Brno - Líšeň. Byt se nachází ve 4.NP/8, CP bytu je 35m2 vč. balkónu 5m2 + 

sklepní kóje 2m2. Byt je orientován na jih. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-lisen-molakova/3465449820 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 1+1  

37 m² 

Druţstevní, Brno - Řečkovice 

Cena: 

1 880 000 Kč 

 

Nabízíme na prodej byt 1+1 o výměře 37,1 m2 včetně zděného sklepa 3,5 m2 + balkón 2 m2, 

obec Brno-Řečkovice, ul. Druţstevní. Byt se nachází ve 2.NP / 4.NP cihlového domu bez 

výtahu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+1/brno-reckovice-druzstevni/2597212 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej bytu 1+kk  

33 m² 

Kubíkova, Brno - Líšeň   

Cena: 

1 500 000 Kč 

 

Nabízíme Vám k prodeji byt 1+ kk v OV. CP bytu je 33m2. Byt se nachází v krásném 

prostředí ve vyhledávané lokalitě na hranicích Staré a Nové Líšně - ulice Kubíkova. Nachází 

se v 3.NP/4NP, tvoří jej pokoj s vestavěnou kuchyňskou linkou, předsíň s úloţnými prostory, 

koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC. Kuchyňská linka, WC a koupelna jsou po 

rekonstrukci před 5 lety. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-lisen-kubikova/2212925788 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 11: Databáze prodejů panelových bytů 1+1 a 1+kk v Brně 

 

 

1 

Prodej bytu 1+1  

36 m² 

Herčíkova, Brno - Královo Pole  

Cena: 

1 900 000 Kč 

 

Se souhlasem majitele výhradně nabízíme prodej bytu v OV o dispozici 1+1 v Brně v 

městské části Královo Pole na ulici Herčíkova.Jedná se o byt,který se nachází ve čtvrtém 

patře panelového domu s výtahem.Celková plocha bytu činí 36 m2.Celkové měsíční náklady 

zde činí cca 2.500,-Kč (fond oprav vč.sluţeb a inkasa). 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+1/brno-kralovo-pole-hercikova/448041308 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 1+1  

42 m² 

Teyschlova, Brno - Bystrc 

Cena: 

1 760 000 Kč 

 

Ve výhradním zastoupení nabízíme byt 1+1 na ulici Teyschlova v 6. patře panelového domu 

s lodţií a novou kuchyňskou linkou. Byt je zachovalý s úpravami. V případě zájmu volejte 

kdykoliv makléře. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+1/brno-bystrc-teyschlova/3550183772 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej bytu 1+kk  

31 m² 

Kubíkova, Brno - Líšeň 

Cena: 

1 500 000 Kč 

 

V zastoupení majitele Vám nabízíme byt v OV o velikosti 1+kk lokalitě Brno - Líšeň, na 

ulici Kubíkova. Byt o CP 31 m² se nachází v 3NP/4.NP panelového domu bez výtahu, k bytu 

náleţí sklepní koje. Dům je po celkové rekonstrukci, je zateplen, nová plastová okna, 

vchodové dveře. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-lisen-kubikova/3745878364 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 12: Databáze prodejů bytů 2+1 a 2+kk v prime rate lokacích v Brně 

 

 

1 

Prodej bytu 2+1  

58 m² 

Purkyňova, Brno - Královo Pole  

Cena: 

3 190 000 Kč 

 

Pakliţe touţíte vlastnit byt, kde součástí prodeje je také oplocená zahrada u domu, tak máme 

právě pro Vás připravenou exkluzivní nabídku přízemního bytu v osobním vlastnictví, 

dispozičně řešeného, jako 2+1, 58 m2, s lodţii 2,2 m2, spíţkou v bytě, prostornou sklepní 

kojí 6,58 m2, sklepní komorou 1,43 m2 ve velmi ţádané lokalitě Brno-Královo Pole, ul. 

Purkyňova. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-kralovo-pole-purkynova/377192796 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 2+1  

82 m² 

Chládkova, Brno - Ţabovřesky 

Cena: 

3 060 160 Kč 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji pěkný, zrekonstruovaný byt 2+1 v 

osobním vlastnictví v Brně Ţabovřeskách, na ulici Chládkova. Byt se nachází v ţádané části 

města s velmi dobrou občanskou vybaveností, skvělou dopravní dostupností do centra města 

(autem i MHD) i ven z města všemi směry. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-zabovresky-chladkova/4185493852 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej bytu 2+kk  

79 m² 

Tučkova, Brno - Veveří   

Cena: 

3 150 000 Kč 

 

Výhradně nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o vel. 2+kk v Brně ve velmi ţádané 

lokalitě k.ú. Veveří, na ul. Tučkova. Byt se nachází ve 3.p./5, cihlového domu bez výtahu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-veveri-tuckova/2411311452 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej bytu 2+kk  

65 m² 

Antonínská, Brno - Veveří 

Cena: 

3 850 000 Kč 

 

Okres Brno - město, Veveří. Prodej pěkného nového půdního bytu OV 2+kk v 5. patře 

cihlového domu bez výtahu na ulici Antonínská. Dům je po revitalizaci. Výměra bytu 65 m2, 

terasa, sklep.  

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-veveri-antoninska/2909770076 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej bytu 2+1  

66 m² 

Orlí, Brno - Brno-město   

Cena: 

3 500 000 Kč 

 

Hledáte moderní bydlení ve středu města Brna? Uţ nemusíte, právě jste našli. Přímo vám je 

určen byt 2+1+jídelna na ulici Orlí. Byt se nachází ve 4.NP/6 s výtahem. Plocha bytu je 

66m2 + balkon + sklep. Byt je po celkové rekonstrukci. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-brno-mesto-orli/1675792732 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 13: Databáze prodejů bytů 2+1 a 2+kk v okrajových lokacích Brna 

 

 

1 

Prodej bytu 2+kk  

73 m² 

Čeňka Růţičky, Brno - Bohunice   

Cena: 

3 850 000 Kč 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji byt OV 2+kk s balkonem a garáţovým 

stáním na ul. Čeňka Růţičky, Brno-Bohunice. Byt je umístěn ve 3.NP/4.NP cihlové 

novostavby bytového domu s výtahem, byt je slunný s pěkným výhledem, orientovaný na 

východ kuchyňský kout a koupelna a na jih pokoje. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-bohunice-cenka-

ruzicky/3058384988 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 2+kk  

50 m² 

Vídeňská, Brno - Přízřenice   

Cena: 

2 800 000 Kč 

 

S výhradním zastoupením majitele nabízíme k prodeji podkrovní byt 50m2, u centra Brna na 

ulici Vídeňská. Byt se nachází v 4.NP cihlového, kompletně revitalizovaného domu. Celková 

plocha bytu 2+kk je 50m2. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-prizrenice-videnska/1011515740 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej bytu 2+kk  

66 m² 

Ponětovická, Brno - Slatina   

Cena: 

2 500 000 Kč 

 

Nabízíme převod členských práv k velmi pěknému mezonetovému druţstevnímu bytu o 

velikosti 2+kk. Byt se nachází v cihlovém domě postaveném v roce 2011 nachází se na ulici 

Ponětovická, městská část Brno - Slatina. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-slatina-ponetovicka/1469686108 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 14: Databáze prodejů panelových bytů 2+1 a 2+kk v Brně 

  

 

1 

Prodej bytu 2+kk  

44 m² 

Velkopavlovická, Brno - Ţidenice 

Cena: 

1 990 000 Kč 

 

Prodej bytu v osobním vlastnictví, 2+KK, 43,13 m2, nacházejícího se ve 12. patře 

panelového domu na ulici Velkopavlovická. Dům je po celkové revitalizaci, zateplen, včetně 

suterénu a střechy, s novými plastovými okny. Byt je orientovaný západním směrem, s 

moţností parkování přímo před domem. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/brno-zidenice-

velkopavlovicka/1634701660 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 2+1  

55 m² 

Dědická, Brno - Slatina 

Cena: 

2 450 000 Kč 

 

Prodej nadstandardního bytu v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 s prostornou lodţií. Byt 

prošel velmi kvalitní kompletní rekonstrukcí a nachází se v zatepleném panelovém domě s 

novou fasádou, lodţiemi a výtahem. Umístění 2.NP/6.NP. Veškeré vybavení v ceně bytu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-slatina-dedicka/1344962908 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej bytu 2+1 

57 m² 

Běly Paţoutové, Brno - Komín  

Cena: 

2 920 000 Kč 

 

Prodej bytu 2+1 po zdařilé rekonstrukci. Celková plocha bytu je 54,91 m2 (vč. sklepa) + 

lodţie 3,12 m2. V bytě proběhla rekonstrukce jádra, které je zděné, nová koupelna a WC, 

plovoucí podlahy a dlaţba, dveře a zárubně. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-komin-bely-pazoutove/3161821532 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 15: Databáze prodejů bytů 3+1 a 3+kk v prime rate lokacích v Brně 

 

 

1 

Prodej bytu 3+1  

79 m² 

Drobného, Brno - Černá Pole   

Cena: 

3 890 000 Kč 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji byt 3+1 se zimní zahradou, ul. 

Drobného, Brno - Černá Pole. Byt se nachází v VI. nadzemním podlaţí cihlového domu s 

výtahem, nabízí panoramatický pohled na Brno i výhled do klidného zeleného vnitrobloku. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-cerna-pole-drobneho/2589561180 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 3+1  

105 m² 

Dobrovského, Brno – Královo Pole 

Cena: 

4 800 000 Kč 

 

Prodej bytu v OV - atypicky řešená, částečně mezonetová půdní vestavba v podkroví 

prvorepublikového domu, dispozice 3,5+1. Celková plocha 105 m2, nachází se v 5.NP, dům 

je bez výtahu. Vlastní plynový kotel na ohřev TUV. Postupně se rekonstruují společné části 

domu. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-kralovo-pole-

dobrovskeho/4090466652 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej bytu 3+1  

105 m² 

Brno - Černá Pole 

Cena: 

4 400 000 Kč 

 

Byt má prostornou centrální chodbu, ze které máte samostatný přístup do všech částí bytu: 

dva pokoje s orientací do ulice na jihozápad o rozměrech 20 a 25 m2, třetí pokoj 25 m2 a 

kuchyně s prostornou jídelnou spojeny velkou lodţií s orientací do zahrady na severozápad, 

koupelna a toaleta. K bytu náleţí také sklep v přízemí domu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-cerna-pole-/1076859228 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej bytu 3+1  

75 m² 

Kotlářská, Brno - Veveří 

Cena: 

2 950 000 Kč 

 

Nabízíme exklusivně ke koupi cihlový byt 3+1 ve vlastnictví v širším centru města, ve 

vyhledávané městské části Veveří, na ulici Kotlářské. Byt o výměře 75 m2 se nachází ve 3. 

podlaţí šestipatrového bytového domu s výtahem. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-veveri-kotlarska/3864691036 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej bytu 3+kk  

80 m² 

Údolní, Brno 

Cena: 

3 700 000 Kč 

 

Prodej prostorného bytu na prestiţní adrese v klidném prostředí u lesoparku Kraví 

Hora.Prodej bytu v osobním vlastnictví dispozice 3+kk, CP 80m2, po rekonstrukci , Brno – 

Veveří, ulice Údolní. Na základě výhradního zastoupení nabízíme zprostředkování převodu 

vlastnických práv k bytu dispozice 3+kk na ulici Údolní, Brno – Veveří. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-brno-stred-udolni/1585266780 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 16: Databáze prodejů bytů 3+1 a 3+kk v okrajových lokacích Brna 

 

 

1 

Prodej bytu 3+kk  

92 m² 

Wainerovo náměstí, Brno - Černovice 

Cena: 

4 690 000 Kč 

 

Pro náročné klienty, kteří upřednostňují luxus a pohodlí, nabízíme k prodeji krásný byt z 

roku 2014 v lokalitě Brno - Černovice, na ul.Wainerovo nám. Novostavba se nachází v 1.NP 

cihlového domu. Celková plocha bytu je 92,1m2. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/brno-cernovice-wainerovo-

namesti/4012020060 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 3+1  

73 m² 

Sváţná, Brno - Nový Lískovec  

Cena: 

2 790 000 Kč 

 

Samostatně stojící dům je výhodně situovaný v místě s velkými plochami pro sport a relaxaci 

(dvě hřiště u domu). V těsné blízkosti domu se nachází supermarket, základní škola a dvě 

mateřské školky. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-novy-liskovec-svazna/1421574492 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej bytu 3+1 

136 m² 

Goldova, Brno - Líšeň  

Cena: 

4 990 000 Kč 

 

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví o podlahové ploše 136 m2. K bytu náleţí 

uzamykatelná garáţ a sklep. V bytě prostorný obývací pokoj a lodţie orientovaná na jih, 

pokoje orientované na sever. V bytě plovoucí podlahy, v kuchyni dlaţba. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-lisen-goldova/3277427036 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 17: Databáze prodejů panelových bytů 3+1 a 3+kk v Brně 

 

 

1 

Prodej bytu 3+1  

74 m² 

Sváţná, Brno - Nový Lískovec 

Cena: 

2 800 000 Kč 

 

Nabízíme prodej bytu 3+1 OV Brno, Nový Lískovec ul. Sváţná, revitalizovaný dům, 

plastová okna, lodţie, zateplený,9p, dva výtahy, sklep, na patře k uţívání společná sušárna a 

kolárna, krásný výhled, výborná občanská vybavenost, škola, školka, MHD, park, dva 

neprůchozí pokoje, obývací pokoj průchozí do loţnice, dvě předsíně, k uvolnění ihned, 

vhodné na klidné bydlení i investici. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-novy-liskovec-svazna/3187376476 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 3+1  

70 m² 

Neuţilova, Brno - Bohunice 

Cena: 

2 900 000 Kč 

 

Exkluzivně nabízíme k prodeji druţstevní byt na ulici Neuţilova v Brně. Byt o velikosti 3+1 

se nachází v 6. NP s výtahem. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-bohunice-neuzilova/1145278812 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej bytu 3+1  

74 m²  

Horácké náměstí, Brno - Řečkovice 

Cena: 

3 149 000 Kč 

 

Nabízíme Vám ke koupi pěkný byt v osobním vlastnictví o velikosti 3+1, který se nachází v 

jedné z nejlukrativnějších částí města Brna – Řečkovicích, na ulici Horácké náměstí. 

Nabízený byt se nachází v osmém podlaţí nově zrekonstruovaného panelového domu. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brno-reckovice-horacke-

namesti/3549794652 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 18: Databáze prodejů bytů 4+1, 4+kk a větších v prime rate 

lokacích v Brně 

 

 

1 

Prodej bytu 4+kk  

92 m² 

Tomáškova, Brno - Zábrdovice 

Cena: 

4 329 550 Kč 

 

Jedná se o novostavbu zkolaudovaného bytového domu- poslední volný byt. Nabízíme 

kompletně dokončenou novostavbu (včetně zařizovacích předmětů) cihlového bytu 4+kk v 

osobním vlastnictví v novém bytovém domě rodinného typu „Svitava“. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/brno-zabrdovice-

tomaskova/2444419164 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 4+kk  

176 m² 

Vídeňská, Brno - Přízřenice   

Cena: 

6 400 000 Kč  

 

S výhradním zastoupením majitele nabízíme k prodeji luxusní podkrovní byt 4+kk, Brno - 

Štýřice, na ulici Vídeňská. Byty se nachází v 4.NP cihlového, kompletně revitalizovaného 

domu. Celková plocha bytu 4+kk je 160m2. K bytu náleţí terasa s výhledem na Brno. 

Součástí prodeje je parkovací stání přímo před vchodem domu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/brno-prizrenice-videnska/4182409564 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej bytu 4+kk  

105 m² 

Trávníky, Brno – Černá Pole 

Cena: 

5 870 000 Kč 

 

Nabízíme Vám k prodeji luxusní byt v lukrativní části Brna - Černá Pole. Jedná se o 

prostorný byt, který nabízí komfortní a luxusní bydlení v blízkosti centra města pro náročné 

klienty. Tento byt má originální a dispoziční řešení a zabírá celé první patro domu. K 

dispozici bytu je prostorná terasa, která propojuje interiér s exteriérem. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/brno-cerna-pole-travniky/2790215772 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej bytu 4+1  

128 m² 

Štefánikova, Brno - Ponava 

Cena: 

4 990 000 Kč 

 

Nabízíme Vám ke koupi zrekonstruovaný byt 4+1 ve vyhledávané lokalitě Brno-Ponava, ul. 

Štefánikova. Byt se nachází ve 2.NP cihlového domu bez výtahu. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/brno-ponava-stefanikova/411476316 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej bytu 5+kk  

106 m² 

Ruská, Brno - Královo Pole   

Cena: 

3 900 000 Kč 

 

Byt je umístěný v cihlovém domě ve 4NP/5 bez výtahu. V bytě jsou poloţeny plovoucí 

podlahy, v koupelně dlaţba. V spodní části bytu je k dispozici velký obývací pokoj s 

kuchyňským koutem s novou kuchyňskou linkou, koupelna , kde je umístěn vlastní plynový 

kotel pro ohřev TUV a topení, vana a dvě umyvadla, samostatná toaleta. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/5+kk/brno-kralovo-pole-ruska/3201208668 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 19: Databáze prodejů bytů 4+1, 4+kk a větších v okrajových 

lokacích Brna 

 

 

1 

Prodej bytu 4+1  

101 m² 

Preslova, Brno   

Cena: 

4 990 000 Kč 

 

Prodej prostorného bytu 4+1 v OV, Brno - Stránice, ul. Preslova. Byt o PP 86 m2 se nachází 

ve 2. NP cihlového domu po kompletní revitalizaci. Byt je velice dobře dispozičně řešený s 

neprůchozími pokoji, dispozice je moţné změnit na 4+kk, je zde také varianta zvětšení 

koupelny. Byt je ve výborném stavu, ideální k modernizaci, dle vlastních představ. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/brno--preslova/1328320860 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 4+kk  

118 m² 

Leitnerova, Brno - Staré Brno   

Cena: 

6 350 000 Kč 

 

Prodej nového cihlového bytu s garáţovým stáním kolaudovaného v roce 2008. Byt se 

nachází ve 2.NP s celkovou plochou 118,5 m2 včetně sklepa a lodţie. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/brno-stare-brno-leitnerova/2212729180 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej bytu 5+kk  

120 m² 

Chudčická, Brno - Bystrc    

Cena: 

5 425 000 Kč 

 

Prodej, Byt 5+kk, 120m2, terasa 143,2m2, Bystrc-Ţebětín, Kamechy byt 5+kk v 5.NP, 

developerský projekt Nabízíme k prodeji byt 5+kk v podkroví, v novostavbě bytového domu 

na rozhraní městké částí Bystrc - Ţebětín (Kamechy). 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/5+kk/brno-bystrc-chudcicka/129208668 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

  



 

Příloha 20: Databáze prodejů panelových bytů 4+1, 4+kk a větších v Brně 

 

 

1 

Prodej bytu 4+1  

95 m²  

Rousínovská, Brno - Slatina 

Cena: 

3 500 000 Kč 

 

Se souhlasem majitele výhradně nabízíme prodej bytu v OV o dispozici 4+1 v Brně v 

městské části Slatina na ulici Rousínovská.Jedná se o byt,který se nachází ve třetím patře 

panelového domu bez výtahu.Celková plocha bytu činí 95 m2.Celkové měsíční náklady zde 

činí cca 6.000,-Kč (fond oprav vč.sluţeb a inkasa).Byt má plastová okna a je po celkové 

kvalitní modernizaci vč.zděného jádra. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/brno-slatina-rousinovska/1131061596 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej bytu 4+1  

84 m² 

Velkopavlovická, Brno - Ţidenice 

Cena: 

3 650 000 Kč 

 

Prodej bytu 4+1, 84 m2, v osobním vlastnictví, s balkonem, ul. Velkopavlovická, Brno - 

Vinohrady. Dům po částečné revitalizaci. V okolí vše potřebné. Vybavení bytu v ceně. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/brno-zidenice-

velkopavlovicka/1914081628 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej bytu 5+1  

106 m²  

Arménská, Brno - Bohunice 

Cena: 

3 990 000 Kč 

 

K prodeji velký byt 5+1 v Brně - Bohunicích s balkonem situovaným na jih s výhledem do 

zeleně. Byt v prvním poschodí má zděné jádro. Z předsíně jsou vchody do tří neprůchozích 

pokojů, obýváku a komory. Přes obývací pokoj se vchází do čtvrtého pokoje a kuchyně. Dům 

je revitalizován. Parkování je moţné na parkovišti před domen. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/5+1/brno-bohunice-armenska/2794819932 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

Příloha 21: Databáze prodejů činžovních domů 

 

 

1 

Prodej činţovního domu 

280 m²  

Hroznová, Brno - Pisárky   

Cena: 

9 200 000 Kč  

32 857 Kč za m² 

Nemovitost je řadová o třech nadzemních podlaţích se sedlovou střechou, do které je moţná 

provézt vestavbu. Přístup k domu je po venkovním schodišti, dům má dva nezávislé vstupy. 

Dispozice: přízemí garsoniéra + technické zázemí domu ( kotelna prádelna atd.). 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/cinzovni-dum/brno-pisarky-

hroznova/1505706076 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej činţovního domu 

285 m² 

Štefánikova, Brno 

Cena: 

13 500 000 Kč  

47 368 Kč za m² 

Prodej činţovního domu o ploše 285 m2, Brno - Ponava, ul. Štefánikova. Jedná se o nájemní 

dům se zastavěnou plochou 201 m2 a se čtyřmi podlaţími, který byl postaven v roce 1895. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/cinzovni-dum/brno--

stefanikova/1979093340 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Prodej činţovního domu 

540 m² 

Brno - Královo Pole 

Cena: 

13 500 000 Kč 

25 000 Kč za m² 

Naše realitní kancelář nabízí se souhlasem majitele k prodeji nájemní dům v Brně, lokalita 

Královo Pole. Jedná se o cihelnou stavbu, řadovou, stojící na hlavní komunikaci. Zastavěná 

plocha objektu s malým dvorkem činí 201m2. Za objektem se nachází pozemek zahrádky o 

výměře 111m2. Budova je podsklepená, má tři nadzemní podlaţí. Sedlová střecha skýtá 

dostatek prostoru pro moţnou vestavbu na rozšíření obytné plochy. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/cinzovni-dum/brno-kralovo-pole-

/1605407068 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej činţovního domu 

296 m² 

Štěpánská, Brno - Trnitá   

Cena: 

10 000 000 Kč  

33 784 Kč za m² 

Okres Brno-město, Trnitá. Prodej šestipodlaţního bytového domu o 4 bytových jednotkách 

na ul. Štěpánská. Dům v klidné ulici s dvorem a zahradou. Lokalita s vynikající dostupností 

do centra města.  

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/cinzovni-dum/brno-trnita-

stepanska/1658818908 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

 

5 

Prodej činţovního domu 

200 m² 

Brno-město 

Cena: 

7 490 000 Kč 

37 450 Kč za m² 

Prodej menšího nájemního domu nacházejícího se na ulici Anenská v bezprostřední blízkosti 

centra města Brna. jedná se o třípodlaţní budovu pronajímanou v současnosti studentům po 

jednotlivých pokojích. Objekt je v současné době v dobrém stavu bez nutných rekonstrukcí, 

nutná rekonstrukce jen v případě nutnosti zvýšení stávajícího standardu. Objekt je moţné 

rozšířit o přístavbu do dvorku. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/cinzovni-dum/brno-brno-mesto-

/667214684 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

  



 

Příloha 22: Databáze prodejů kanceláří v Brně 

 

 

1 

Prodej kanceláře 

87 m² 

Biskupská, Brno - Brno-město   

Cena: 

5 228 926 Kč  

60 103 Kč za m² 

V pečlivě rekonstruovaném domě v centru města, Vám nabízíme nebytové prostory, 

předurčené k vybudování vlastní kanceláře, podle svých představ. Jedná se o prostor v 

přízemí domu se vstupem z ulice. Prostor je rozdělen do čtyř místností. První slouţí jako 

vstupní místnost a je velká 23 m2. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/kancelare/brno-brno-mesto-

biskupska/1273208924 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej kanceláře 

79 m² 

Brno-město 

Cena: 

3 827 000 Kč  

48 443 Kč za m² 

Bezprovizně nabízíme ke koupi reprezentativní kancelář o velikosti 79 m2 na velmi dobře 

dostupném místě. Kancelář se nachází v prvním poschodí nově postaveného domu. Při 

předání bude prostor vybaven podhledy, osvětlením, vzduchotechnikou, přípravou na 

klimatizaci a sociálním zázemím. K jednotce je moţné dokoupit i parkovací místa. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/kancelare/brno-brno-mesto-/255897948 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Prodej kanceláře 

48 m² 

Koliště, Brno - Zábrdovice  

Cena: 

2 399 000 Kč 

49 979 Kč za m² 

Exkluzivně nabízíme k prodeji nebytový prostor – kancelář o velikosti 47,5 m2 na 

frekventované (čtyřproudové) ulici na Kolišti v Brně. Jedná se o uţší centrum města, 

nedaleko vlakového nádraţí. Prostor je v osobním vlastnictví s podílem na společných 

částech domu a pozemku pod budovou.  

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/kancelare/brno-zabrdovice-

koliste/1691394396 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej kanceláře 

72 m² 

Zahradní, Brno - Líšeň 

Cena: 

2 980 000 Kč 

41 389 Kč za m² 

Nabízíme prodeji novostavbu ateliéru o dispozici 72m2 a dispozici 3kk. Jedná se o přízemní 

nebytový prostor v řadové zástavbě rodinných domů. Předpokládaný termín kolaudace je 

10/2016.  

 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/kancelare/brno-lisen-

zahradni/1581551964 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

5 

Prodej kanceláře 

180 m² 

Brno - Brno-střed 

Cena: 

5 900 000 Kč  

32 778 Kč za m² 

Exkluzivně Vám nabízíme ke koupi nebytový prostor v přízemí bytového domu. Prostor o 

výměře cca 180m2 má 2 vstupy s ulice, 9 oken do ulice a další do dvora. Dispozičně je nyní 

rozdělen na recepci, 2 větší provozní místnosti, kancelář a technické zázemí. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/kancelare/brno-brno-stred-/608215388 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 23: Databáze prodejů obchodních prostor v Brně 

 

 

1 

Prodej obchodního prostoru 

39 m² 

Botanická, Brno - Veveří 

Cena: 

1 820 000 Kč  

46 667 Kč za m²) 

Exkluzivně nabízíme k prodeji obchodní prostor, Brno – Veveří, ul. Botanická, nacházející 

se cca 100 m od ulice Kotlářská. Celková plocha je 38,87 m2, vlastním sociální zázemí. 

Prostor je po rekonstrukci elektřiny, omítek, plastových oken, výloh, mříţí, protipoţárních 

dveří, na výlohách bezpeč. fólie. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/obchodni-prostor/brno-veveri-

botanicka/1292214620 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej obchodního prostoru 

56 m² 

Skřivanova, Brno - Ponava 

Cena: 

1 990 000 Kč  

35 536 Kč za m²) 

Exkluzivně nabízíme k prodeji komerční prostory na ulici Skřivanova v Brně. Prostor se 

nachází v 1. PP a je nově zrekonstruovaný, včetně zateplené podlahy a plastových oken. 

Komerční prostor o CP 56 m2 se skládá ze dvou místností. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/obchodni-prostor/brno-ponava-

skrivanova/3983774044 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Prodej obchodního prostoru 

100 m² 

Mojmírovo náměstí, Brno - Královo Pole 

Cena: 

4 250 000 Kč  

42 500 Kč za m²) 

Nabízíme prodej obchodního prostoru v novostavbě polyfunkčního domu.Celková plocha 

100 m2, velké výlohy, zázemí, sklad, atraktivní lokalita Brno - Mojmírovo náměstí Obchodní 

prostor se nachází v přízemí polyfunkčního domu. Obchodní plochy jsou orientovány do 

hlavní ulice. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/obchodni-prostor/brno-kralovo-pole-

mojmirovo-namesti/2202308956 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej obchodního prostoru 

32 m² 

Říčanská, Brno - Bystrc 

Cena: 

1 350 000 Kč  

42 188 Kč za m²) 

Lukrativní nebytový prostor s výlohou a sociálním zařízením v Bystrci - Říčanská ulice. 

Nyní je pronajatý na kadeřnictví. které má jiţ výpověď z nájmu ve II/2016. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/obchodni-prostor/brno-bystrc-

ricanska/1707381084  

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej obchodního prostoru 

122 m² 

Lidická, Brno - Brno-střed 

Cena: 

6 710 000 Kč  

55 000 Kč za m² 

Projekt Rezidence Luţánky tvoří rohovou část ulice Lidická a Burešova a nabízí bytové, 

nebytové i komerční prostory. Je tvořen třemi budovami, které jsou podzemními podlaţími 

spojeny v jeden funkční celek. Mezi budovami vzniklo nádvoří volně přístupné z ulice 

Lidická, které nabízí jak zeleň, tak přístup do obchodních jednotek umístěných v přízemí. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/obchodni-prostor/brno-brno-stred-

lidicka/286699868 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 24: Databáze prodejů výrobních hal v Brně 

 

 

1 

Prodej výrobní haly 

2024 m² 

Brno - Brno-město 

Cena: 

27 000 000 Kč  

13 340 Kč za m²) 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme ke koupi objekt skladů, výroby a kanceláří v 

jihovýchodní části Brna. Jedná se o areál, který slouţil k průmyslové výrobě a skladování. 

Areál má dostupnost kamionům, MHD a dálniční spojení D1, D2 . 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/brno-brno-mesto-

/2182455644 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej výrobní haly 

6 190 m² 

Brno, okres Brno-město 

Cena: 

40 000 000 Kč  

6 462 Kč za m² 

Ve výhradním zastoupení od majitele nabízíme ke koupi třípodlaţní objekt vhodný pro 

skladování/výrobu s kancelářským a sociálním zázemím. Objekt je situovaný v severní části 

Brna, dostupný kamionovou dopravou, s dostatkem manipulačních a parkovacích ploch. 

Ideální příleţitost pro firmy hledající vlastní sídlo nebo koupě za účelem investice a 

budoucího pronajímání. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/brno--/2400686428 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

 

3 

Prodej výrobní haly 

400 m² 

Brno - Líšeň 

Cena: 

11 750 000 Kč  

29 375 Kč za m² 

K prodeji/pronájmu Vám nabízíme Vaše nové sídlo vhodné pro obchodně reprezentativní 

účely s dostatečným skladovým a kancelářským zázemím. Vyuţitelnost je i pro lehkou 

výrobu a také moţnost variabilního propojování a rozšíření o další boxy. Ideální příleţitost 

pro firmy, které hledají vlastní sídlo a nízkonákladové provozní úspory! 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/brno-lisen-/3476841308 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej výrobní haly 

1 747 m² 

Kikrleho, Brno - Slatina 

Cena: 

7 400 000 Kč  

4 236 Kč za m² 

Prodej výrobně – provozního areálu o rozloze cca 3,5 ha ve vlastnictví společnosti 

BOMASO, a.s., přičemţ budovy stojí převáţně na pozemcích v majetku jiných vlastníků. Ve 

vlastnictví BOMASO, a.s. je 3.750 m2 pozemků a hlavní budova stojí na cca ½ vlastních 

pozemků. Areál se nachází na okraji Brno-Slatina v blízkosti dálnice D1. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/brno-slatina-

kikrleho/1040433244 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

 

5 

Prodej výrobní haly 

1 456 m² 

Vídeňská, Brno - Přízřenice 

Cena: 

33 000 000 Kč  

22 665 Kč za m² 

V zastoupení majitele nabízíme k prodeji provozně skladovací a výrobní areál v Brně - 

Přízřenicích. Areál se nachází v průmyslové zóně na jihu Brna. Z komerčního hlediska se 

jedná o velmi dobrou polohu - nájezd na dálnice, v blízkosti je benzínová pumpa, vjezd 

kamionem. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/brno-prizrenice-

videnska/3626672476 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 25: Databáze prodejů skladů v Brně 

 

 

1 

Prodej skladového prostoru 

60 m² 

Markéty Kuncové, Brno - Maloměřice   

Cena: 

900 000 Kč  

15 000 Kč za m² 

Nabízíme k prodeji nebytový prostor o vel. 60 m2, v 1.PP nově opraveného bytového domu 

na ulici Markéty Kuncové. Prostor se nachází v suterénu se dvěma menšími okny do ulice, 

přístupný hlavním společným schodištěm. Moţnost dodělání sociálního zařízení nebo upravit 

dispozice a rozdělit na menší místnosti. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno-malomerice-markety-

kuncove/221614428 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej skladového prostoru 

6 190 m² 

Brno-město 

Cena: 

40 000 000 Kč  

6 462 Kč za m² 

Ve výhradním zastoupení majitele od nabízíme ke koupi třípodlaţní objekt vhodný pro 

skladování/výrobu s kancelářským a sociálním zázemím. Objekt je situovaný v severní části 

Brna, dostupný kamionovou dopravou, s dostatkem manipulačních a parkovacích ploch. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno--/739742044 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej skladového prostoru 

400 m² 

Brno - Líšeň 

Cena: 

11 750 000 Kč  

29 375 Kč za m² 

K prodeji/pronájmu Vám nabízíme Vaše nové sídlo vhodné pro obchodně reprezentativní 

účely s dostatečným skladovým a kancelářským zázemím. Vyuţitelnost je i pro lehkou 

výrobu a také moţnost variabilního propojování a rozšíření o další boxy. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno-lisen-/1010590556 

 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej skladového prostoru 

445 m² 

Brno-město 

Cena: 

9 400 000 Kč  

21 124 Kč za m² 

Ve výhradním zastoupení nabízíme ke koupi nemovitost vhodnou k umístění sídla firmy s 

kancelářskými, skladovými a podmíněně výrobními nebo ubytovacími plochami. Nabídku 

tvoří dva dvoupodlaţní, podsklepené objekty, z nichţ jeden je ve fázi dokončené hrubé 

stavby. Vynikající dostupnost do centra a současně na dálniční tahy. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno--/1322492252 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

 

5 

Prodej skladového prostoru 

1 500 m² 

Brno-město 

Cena: 

19 500 000 Kč  

13 000 Kč za m² 

Prodej polyfukčního areálu po rekonstrukci na rušné městské třídě v centru Brna. Areál je 

dispozičně tvořen dělenou halou o výměře 950 m2 a dvoupodlaţním objektem ve dvorní 

části s garáţemi a kancelářemi. Dále k objetům náleţí dvůr s moţností parkování a příjezdu 

nákladních vozidel. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno-brno-mesto-/909685596 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 26: Databáze prodejů ubytovacích zařízení v Brně 

 

 

1 

Prodej ubytovacího zařízení 

1 660 m² 

Slovákova, Brno - Veveří   

Cena: 

45 000 000 Kč  

27 108 Kč za m² 

Investiční objekt u centra Brna v nároţí ulic Slovákova a Kounicova. Jedná se o cihlový 

objekt s atriem o 4 nadzemních podlaţích s vestavbou do podkroví. Původně se jednalo o 

bytový pavlačový dům, který byl přebudován na erotický klub Moulin Rouge.  

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/ubytovani/brno-veveri-

slovakova/1776500828 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej ubytovacího zařízení 

241 m² 

Brno-město 

Cena: 

8 200 000 Kč  

34 025 Kč za m² 

Exkluzivně Vám nabízíme k prodeji dvougenerační dům dispozičně řešený jako 2 samostatné 

jednotky. Dispozice - nadstandardní bydlení pro majitele ve dvou podlaţích s terasami se 

samostatným vchodem. Další část nemovitosti je vyuţívána komerčně. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/ubytovani/brno-brno-mesto-

/2828177756 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej ubytovacího zařízení 

745 m² 

Brno - Staré Brno 

Cena: 

20 000 000 Kč  

26 846 Kč za m² 

Se souhlasem majitele nabízíme k prodeji pension s restauraci v Brně, blízko hlavního 

vchodu brněnského výstaviště, který zabírá dvě podlaţí obytného domu. Vstup do pensionu 

je samostatný. Interiér je vkusně zařízený v orientálním stylu a je ve velmi dobrém stavu. 

Pension má 5 dvoulůţkových, 2 jednolůţkové pokoje a 1 třílůţkový pokoj. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/ubytovani/brno-stare-brno-/733356124 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej ubytovacího zařízení  

750 m² 

Rakovecká, Brno - Bystrc 

Cena: 

9 900 000 Kč  

13 200 Kč za m² 

Nabízíme exkluzivní nemovitost leţící v lese s vyhlídkou na brněnskou přehradu. K 

prostornému domu náleţí dvě venkovní (2x 75 m2) chaty. V jedné je sauna a masáţní vana. 

Ve druhé se nachází dílna, která lze jednoduše změnit na letní zázemí, a ve spodní části je 

vinný sklípek. Obě dvě chaty jsou zatepleny. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/ubytovani/brno-bystrc-

rakovecka/1893572956 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

Příloha 27: Databáze prodejů restaurací v Brně 

 

 

1 

Prodej restaurace 

87 m² 

Biskupská, Brno - Brno-město   

Cena: 

5 228 926 Kč  

60 103 Kč za m² 

V pečlivě rekonstruovaném domě v centru města, nabízíme místo pro prvotřídní podnik, 

který se skvěle hodí do jedné z nejhezčích brněnských staveb. Prostor je připraven k 

dobudování interieru, kavárny, coctail baru, bistra, stylové vinárny, dle vlastních poţadavků. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/restaurace/brno-brno-mesto-

biskupska/1256431708 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej restaurace 

400 m² 

Kociánka, Brno - Brno-Královo Pole 

Cena: 

10 000 000 Kč 

25 000 Kč za m² 

K prodeji nabízíme mysliveckou restauraci U Huberta, která se nachází na severním okraji 

Brna v oblasti Kociánka – Sadová. Jedná se o tradiční, známý a zavedený podnik, který léta 

slouţí nejenom jako oblíbený cíl výletů a restaurace, ale také jako místo pro uzavřené akce, 

svatby, školení a firemní večírky. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/restaurace/brno-brno-kralovo-pole-

kocianka/3233976668 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Prodej restaurace 

362 m² 

Hrnčířská, Brno - Veveří   

Cena: 

7 210 000 Kč  

19 917 Kč za m² 

Zprostředkuji prodej obchodní společnosti a značky piva a odprodej zařízení pivovaru a 

restaurace v Brně na ulici Hrnčířská a převedení nájemní smlouvy na nového vlastníka 

společnosti. Restaurace je v 1. podlaţí polyfunkčního domu. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/restaurace/brno-veveri-

hrncirska/3853291868 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej restaurace 

1 934 m² 

U Zoologické zahrady, Brno - Bystrc 

Cena: 

25 000 000 Kč  

12 927 Kč za m² 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji zavedený penzion ve velmi ţádané 

lokalitě Brno - Bystrc, na ulici U zoologické zahrady. Orientace V a Z. CP 1934 m2. Vyuţití 

domu: vícegenerační bydlení, bydlení spojené s podnikáním, penzion, restaurace, vinárna, 

obchod apod. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/restaurace/brno-bystrc-u-zoologicke-

zahrady/2274009436 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej restaurace 

350 m² 

Brno-město 

Cena: 

7 900 000 Kč  

22 571 Kč za m² 

Nabízíme k prodeji zavedenou a plně vybavenou restauraci v osobním vlastnictví o výměře 

350m2. Objekt se nachází na velkém sídlišti v Brně. Restaurace s kapacitou 100 míst je 

stavebně oddělena na kuřáckou a nekuřáckou část. Dále se v objektu nachází oplocená 

venkovní zahrádka s kapacitou 100 a více míst s vlastním zázemím a výčepem. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/restaurace/brno--/1331773532 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 28: Databáze prodejů garáží a garážových stání v Brně 

 

 

1 

Prodej garáţe 

16 m² 

Bohuslava Martinů, Brno - Stránice 

Cena: 

390 000 Kč 

 

Zděná garáţ o výměře 16 m2 ( 2,85 x 5,5 m ) situovaná v řadové garáţové stavbě v Brně 

Stránicích na ulici Bohuslava Martinů. Zavedena elektřina, jednodílná plechová vrata s 

horním otevíráním. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/brno-stranice-bohuslava-

martinu/541753692 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Prodej garáţe 

14 m² 

Zeleného, Brno - Ţabovřesky 

Cena: 

210 000 Kč 

Nabízíme k prodeji zděnou garáţ o velikosti 14 m2 (vnitřní rozměry 5 x 2,8 m, šířka vjezdu 

2,25 m) na ulici Zeleného v Masarykově čtvrti. Garáţ má vlastní elektroměr, dřevěná vrata, 

strop je betonový. 

 

Zdroj:  http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/brno-zabovresky-

zeleneho/3653992796 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Prodej garáţe 

16 m² 

Brno-Bohunice 

Cena: 

390 000 Kč 

 

Nabízíme Vám ke koupi řadovou garáţ v Bohunicích na ulici Ukrajinská. Vstup do 

garáţového komplexu je zabezpečen automatickou bránou a zadní brankou. Udrţovaná garáţ 

o rozměrech 5,8 x 2,8 m je uzavřena vyklápěcími vraty a má vlastní elektrické hodiny. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/brno-brno-bohunice-/2400555356 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Prodej garáţe 

10 m² 

Tkalcovská, Brno - Zábrdovice 

Cena: 

325 000 Kč 

 

Nabízíme prodej garáţového stání do OV v lokalitě Brno – Zábrdovice na ulici Tkalcovská. 

Stání se nachází v přízemí nového bytového domu MOZARTKA. Celková plocha stání je 

10m2. Vjezd do domu je vraty na dálkové ovládání. Vyuţijte moţnost nákupu garáţového 

stání v blízkosti centra města.  

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/brno-zabrdovice-

tkalcovska/489787740 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Prodej garáţe 

14 m² 

Brno - Řečkovice 

Cena: 

220 000 Kč 

 

Jako výhradní zástupci majitele nabízíme prodej garáţového stání v osobním vlastnictví na 

ulici Úprkova v Brně - Řečkovicích. Parkovací stání je v ocelových kójích s posuvnými 

vraty, vţdy pro dvě auta. Lze ale rozdělit stěnou, kterou uţ některé stání jsou rozdělené. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/brno-reckovice-uprkova/2589036892 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

6 

Prodej garáţového stání  

15 m² 

Oblá, Brno - Nový Lískovec 

Cena: 

230 000 Kč 

 

Nabízíme k prodeji garáţového stání v novostavbě na ulici Oblá v Novém Lískovci. Stání se 

nachází v suterénu domu, kde je vybudovaná společná garáţ. Vjezd do garáţe je přes 

garáţová vrata na dálkové ovládání. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garazove-stani/brno-novy-liskovec-

obla/3164053852 

 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

7 

Prodej garáţového stání  

11 m² 

Herčíkova, Brno - Královo Pole 

Cena: 

95 000 Kč 

 

Převod druţstevních práv a povinností ke garáţovému stání na ul. Herčíkova, nacházejícího 

se v budově garáţí ve 3.patře/3. Parkování je za uzamykatelným drátěným boxem po dvou 

vozidlech, je zde plechová skříň na pneu, zásuvka 220 V, umývadlo a WC na patře. Plocha 

stání je cca 11 m2. Objekt je střeţen, je přístupný 24 hod. denně a je v blízkosti MHD. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garazove-stani/brno-kralovo-pole-

hercikova/1182285916 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

8 

Prodej garáţového stání 

13 m² 

Loosova, Brno - Lesná 

Cena: 

150 000 Kč 

 

Prodej druţstevního garáţového stání 13,5 m2 na ul. Loosova Brno Lesná. Jedná se o 

polovinu garáţové kóje v horním patře. Celá kóje má 27 m2. Budova je hlídaná 24 hodin. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garazove-stani/brno-lesna-

loosova/2447138908 

 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

Příloha 29: Databáze pronájmů RD 

 

  

1 

Pronájem rodinného domu 

100 m², pozemek 202 m² 

Ţebětínek, Brno - Medlánky 

Cena: 

19 500 Kč za měsíc 

 

Pronájem rodinného domku 4+kk na ulici Ţebětínek v městské části Medlánky. K bytu náleţí 

zahrádka kolem domu. Dům je situován v úzké uličce. Plyn a elektřina bude přepsána na 

nájemce. V domě není garáţ a parkuje se vedle v ulici. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/dum/rodinny/brno-medlanky-

zebetinek/1608221020 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem rodinného domu 

54 m², pozemek 108 m² 

Bohatcova, Brno - Řečkovice 

Cena: 

9 500 Kč za měsíc 

 

S výhradním zastoupením vlastníka nemovitosti nabízíme k pronájmu pěkný menší řadový 

domek v klidné lokalitě Brno - Řečkovice, ulice Bohatcova. Jedná se o přízemní řadový 

domek, který je situován v jednosměrné tiché ulici. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/dum/rodinny/brno-reckovice-

bohatcova/4141580636 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Pronájem rodinného domu 

188 m
2
, pozemek 1 755 m² 

Pod Ostrou, Brno - Ivanovice 

Cena: 

39 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu RD 5+kk, ul. Pod Ostrou v Brně – Ivanovicích. Jedná se o samostatně 

stojící rodinný dům s velkou zahradou v atraktivní lokalitě. V přízemí domu se nachází garaţ 

pro dva vozy, koupelna, komora a technická místnost (kotelna). 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/dum/rodinny/brno-ivanovice-pod-

ostrou/1474003292 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem rodinného domu 

246 m², pozemek 287 m² 

Hapalova, Brno - Řečkovice   

Cena: 

19 700 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu rodinný dům, který sestává ze dvou pater. Druhé patro je určeno k 

bydlení a nabízí prostory o dispozici 4+kk a první patro, přízemí - se vchodem z ulice, nabízí 

skladovací či obchodní prostory, vhodné pro výdejnu eshopu, menší sklad, menší drobná 

výroba a pod. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/dum/rodinny/brno-reckovice-

hapalova/3328221532 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

 

5 

Pronájem rodinného domu 

201 m², pozemek 210 m² 

Brno - Staré Brno 

Cena: 

29 500 Kč za měsíc 

 

Nabízíme pronájem rodinného domu 4+1 o velikosti 210m2 s pozemkem 201m2 v samém 

centru Brna s parkovacím místem! Dům je řadový a nachází se na ulici Anenská na Starém 

Brně. Skládá se z přízemí, které lze obývat jako samostatnou jednotku nebo pouţít ke 

komerčním účelům - jednotka se skládá z prostorného pokoje, koupelny s WC a 

kuchyňského koutu. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/dum/rodinny/brno-stare-brno-/4096233820 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 30: Databáze pronájmů bytů 1+1 a 1+kk v prime rate lokacích 

v Brně 

 

  

1 

Pronájem bytu 1+1  

52 m² 

Srbská, Brno - Královo Pole   

Cena: 

7 500 Kč za měsíc 

 

K pronájmu nabízíme hezký, slunný byt 1+1 s balkonem v Brně - Králově Poli na ulici 

Srbská (v blízkosti technologického parku a IBM). Byt se nachází v 1.patře 

prvorepublikového domu po kompletní rekonstrukci. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+1/brno-kralovo-pole-srbska/617910620 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 1+kk  

37 m²  

Tábor, Brno - Ţabovřesky   

Cena: 

7 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu útulný byt 1+kk o velikosti 37 m2. Byt je orientován do vnitrobloku, 

takţe budoucímu nájemníkovi nabízí klidné bydlení v blízkosti centra Brna. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-zabovresky-tabor/1679593820 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Pronájem bytu 1+kk  

26 m²  

Antonínská, Brno - Veveří   

Cena: 

6 900 Kč za měsíc 

 

Nabízíme zařízený byt 1+kk na ulici Antonínská ve zvýšeném patře. Z předsíně je přístup do 

koupelny se sprchovým koutem a toaletou. V obytné místnosti je kuchyňská linka s 

dvouplotýnkovým vařičem, lednicí a pračkou. Pokoj je do klidného vnitrobloku. Byt se 

nachází v těsné blízkosti centra Brna. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-veveri-antoninska/4261908828 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem bytu 1+1  

52 m² 

Špitálka, Brno - Brno-střed   

Cena: 

6 300 Kč za měsíc 

 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu byt 1+1 v Brně – Zábrdovicích na ulici Špitálka, 

s celkovou výměrou 52m2. Částečně zařízený byt se nachází ve zvýšeném přízemí cihlového 

bytového domu bez výtahu. Dům po rekonstrukci, zateplený, plastová okna. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+1/brno-brno-stred-spitalka/4064579932 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Pronájem bytu 1+1  

52 m² 

Zemědělská, Brno - Černá Pole   

Cena: 

8 000 Kč za měsíc  

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k pronájmu byt 1+1 ve 4-podlaţním cihlovém 

domě, v Brně - Černých Polích na ulici Zemědělská. Jedná se o byt ve 4. nadzemním podlaţí, 

dům bez výtahu, byt s balkonem a šatnou. K bytu náleţí sklep. Byt je po částečné 

rekonstrukci. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+1/brno-cerna-pole-

zemedelska/3601633628 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 31: Databáze pronájmů bytů 1+1 a 1+kk v okrajových lokacích 

Brna  

 

 

1 

Pronájem bytu 1+kk  

25 m² 

Antonína Procházky, Brno - Pisárky   

Cena: 

5 500 Kč za měsíc 

 

K pronájmu nabízíme byt o velikosti 1+KK v cihlovém domě na ulici Antonína Procházky v 

Brně-Pisárkách. Byt se pronajímá zařízený. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-pisarky-antonina-

prochazky/3291124060 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 1+kk  

35 m² 

Pivoňkova, Brno - Jundrov   

Cena: 

6 000 Kč za měsíc 

 

Pronájem novostavby cihlového bytu 1+kk, 35 m2, Brno - Jundrov, ul. Pivoňkova Nabízíme 

Vám k pronájmu novostavbu cihlového bytu 1+kk, 35m2 v Brně Jundrově na ul. Pivoňkova. 

Byt se nachází v 1.patře novostavby bytového domu, který výhradné vyuţívají 

bezproblémoví VŠ studenti. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-jundrov-pivonkova/3305541980 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Pronájem bytu 1+kk  

36 m² 

Hrázka, Brno - Medlánky   

Cena: 

7 000 Kč za měsíc 

 

Pronájem pěkného slunného cihlového bytu 1+kk v blízkosti technologického parku na ulici 

Hrázka v Brně. Jedná se o částečně zařízený byt v novostavbě bytového domu.Byt se nachází 

v 1. patře s orientací na JZ ( pod bytem 2 patra ). 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-medlanky-hrazka/764911964 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 32: Databáze pronájmů bytů 2+1 a 2+kk v prime rate lokacích 

v Brně 

 

 

1 

Pronájem bytu 2+kk  

54 m² 

Karáskovo náměstí, Brno - Ţidenice 

Cena: 

9 950 Kč za měsíc 

Nově bude k nastěhování nadstavbový byt o dipozici 2+kk (obývací pokoj spolu s kuch. 

linkou, loţnice, pracovna/dětský pokojík spojující loţnici s obývákem + komora/šatna) v 

bytovém domě nedaleko centra Brna s výměrou cca 54m2. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+kk/brno-zidenice-karaskovo-

namesti/4112879964 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 2+kk  

65 m² 

Štefánikova, Brno 

Cena: 

9 000 Kč za měsíc 

 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu byt 2+kk o velikosti 70m2 po kompletní 

rekonstrukci na ulici Štefánikova. Byt se nachází v klidném pavlačovém domě s výtahem a je 

orientován do vnitrobloku coţ zajišťuje naprostý klid. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+kk/brno--stefanikova/1079673180 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Pronájem bytu 2+1  

60 m² 

Kounicova, Brno - Veveří  

Cena: 

10 000 Kč za měsíc 

 

K pronájmu nabízíme krásný a velice světlý funkcionalistický byt 2+1 v samotném srdci 

Brna na ulici Kounicova. Byt se nachází ve 4. patře funkcionalistického bytového domu po 

kompletní rekonstrukci. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-veveri-kounicova/2240512348 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem bytu 2+1  

73 m² 

Tábor, Brno - Ţabovřesky 

Cena: 

10 500 Kč za měsíc 

 

Nabízíme byt 2+1, CP 73 m2 v ţádané lokalitě Brno-Ţabovřesky na ulici Tábor. Byt se 

nachází ve 4.NP/4NP cihlového domu. Byt je částečně zařízený. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-zabovresky-tabor/2993070428 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Pronájem bytu 2+kk  

52 m² 

Radlas, Brno - Zábrdovice 

Cena: 

9 900 Kč za měsíc 

 

K pronájmu nabízíme hezký, slunný  byt 2+kk, kompletně zařízený, nedaleko smotného 

centra města Brna na ulici Radlas. Byt se nachází v novostavbě domu s recepcí a ostrahou 

24hodin denně / 7dní v týdnu.  

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+kk/brno-zabrdovice-radlas/2465440092 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 33: Databáze pronájmů bytů 2+1 a 2+kk v okrajových lokacích 

Brna  

 

 

1 

Pronájem bytu 2+kk  

51 m² 

Ukrajinská, Brno - Bohunice  

Cena: 

7 200 Kč za měsíc 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k dlouhodobému pronájmu částečně zařízený 

klidný byt 2+kk na ul. 2+kk, Brno - Bohunice, na ul. Ukrajinská, komora, lodţie Byt o CP 51 

m2 se nachází v 8. NP panelového domu a je situován do klidného zeleného vnitrobloku. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+kk/brno-bohunice-ukrajinska/144740700 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 2+kk  

40 m² 

Bartákova, Brno - Líšeň  

Cena: 

9 000 Kč za měsíc 

 

/MAX nabízí pronájem bytu o velikosti 2+kk v cihlovém domě na ulici Bartákova, Brno - 

Líšeň. Celková plocha bytu je 40 m2. Byt se nachází ve 2.NP/ 4.NP bez výtahu, byt je plně 

zařízen. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+kk/brno-lisen-bartakova/1440649564 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Pronájem bytu 2+kk  

26 m² 

Hrázka, Brno - Medlánky 

Cena: 

10 500 Kč za měsíc 

 

K pronájmu nabízíme komfortní byt 2+kk 46 m2 s garáţí a balkonem ve vyhledávané 

lokalitě Medlánky. Vytápění domovním plynovým kotlem, vlastní měření spotřeby energií. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+kk/brno-medlanky-hrazka/3211428188 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 34: Databáze pronájmů bytů 3+1 a 3+kk v prime rate lokacích 

v Brně 

 

 

1 

Pronájem bytu 3+1  

80 m² 

Šmejkalova, Brno - Ţabovřesky   

Cena: 

10 000 Kč za měsíc 

 

Pronájem prostorného bytu 3+1 v Ţabovřeskách. Byt se nachází v prvním patře rodinného 

domu, nově po rekonstrukci. Pokoje neprůchozí, 26 m2, 24 m2, 18 m2. Kuchyň, nová 

kuchyňská linka, lednice, mrazák, sporák. Připojení na pračku. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brno-zabovresky-

smejkalova/859472220 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 3+kk  

89 m² 

Bašty,  Brno-město 

Cena: 

16 500 Kč za měsíc 

 

Pronájem bytu po rekonstrukci s dispozicí 3+kk v cihlovém domě s výtahem na ulici Bašty. 

Velmi strategická poloha v těsné blízkosti doparvního uzlu Hlavní nádraţí. Byt s CP 89,5 m2 

se nachází ve 3.patře. Loţnice a balkon orientovány do vnitrobloku, obývací pokoj s 

kuchyňským koutem orientovaný do ulice Bašty. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+kk/brno-brno-mesto-basty/3094061404 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

 

3 

Pronájem bytu 3+1  

79 m² 

Štefánikova, Brno 

Cena: 

13 000 Kč za měsíc 

 

Nabizime k pronájmu dispozičně velmi dobře řešený byt o velikosti 3+1, o celkové 

podlahové ploše 84 m2, který se nachází v 2/5NP bytového domu v Brně, na ulici 

Štefániková - v ţádané lokalitě s výbornou dostupností do centra města. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brno--stefanikova/2442887516 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem bytu 3+kk  

68 m² 

Údolní, Brno 

Cena: 

13 500 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu byt 3+kk s komorou v cihlovém domě po rekonstrukci. Byt je 

nezařízený, pěkná kuchyňská linka, varná deska, trouba, v pokojích plovoucí podlahy. Velká 

koupelna s vanou, sprchovým koutem, dlaţba. Kaţdý byt má své měřiče na vodné stočné, 

elektřinu a topení. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+kk/brno-brno-stred-udolni/3135017308 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Pronájem bytu 3+1  

114 m² 

Brno - Brno-Královo Pole 

Cena: 

18 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu nový, částečně vybavený byt 3+1 v celkově zrekonstruovaném 

bytovém domě v těsné blízkosti centra města Brna. Celý objekt je velice vkusně a kvalitně 

zrekonstruován. V bytě je je na podlahách velkoformátová dlaţba a plovoucí podlahy. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brno-brno-kralovo-pole-/1071685980 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 35: Databáze pronájmů bytů 3+1 a 3+kk v okrajových lokacích 

Brna  

 

 

1 

Pronájem bytu 3+kk  

90 m² 

Vzhledná, Brno - Bosonohy 

Cena: 

15 000 Kč za měsíc  

V zastoupení majitele nabízíme k pronájmu byt o velikosti 3+kk na ul. Vzhledná, Brno - 

Bosonohy. Byt se nachází ve přízemí rodinného domu, CP je 90 m2. Pronájem je v klidné 

čtvrti s dobrou dostupnosti do centra. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+kk/brno-bosonohy-vzhledna/351445340 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 3+kk  

70 m² 

Zeiberlichova, Brno - Soběšice   

Cena: 

12 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu bytu 3+kk na ul. Zeiberlichova v Brně – Soběčicích. Byt se nachází v 

přízemí bytového domu s celkovou plochou 70m2, má samostatný vstup. Velikosti místností 

- pokoj s kuchyňskou linkou 20m2, pokoje 16m2, 11m2. Byt je nyní vyuţíván ke komerčním 

účelům. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+kk/brno-sobesice-

zeiberlichova/1707909468 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Pronájem bytu 3+1  

69 m² 

Húskova, Brno - Černovice    

Cena: 

12 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme pronájem pěkného a prostorného bytu 3+1 v cihlovém domě na ul. Húskova, Brno 

– Černovice. CP bytu 69m2, 2. NP. Byt je po kompletní rekonstrukci. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brno-cernovice-huskova/2722402652 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

 

 

 



 

Příloha 36: Databáze pronájmů bytů 4+1, 4+kk a větších v prime rate 

lokacích v Brně 

 

 

1 

Pronájem bytu 4+1  

110 m² 

Botanická, Brno - Veveří 

Cena: 

17 990 Kč za měsíc 

 

K pronájmu nabízíme byt 4+1 v samotném srdci Brna na ulici Botanická. Byt je po částečné 

rekonstrukci a nabízí se jako částečně zařízený (moţnost dovybavit), nebo nezařízený. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+1/brno-veveri-botanicka/1689031004 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 4+1  

85 m² 

Skřivanova, Brno - Ponava    

Cena: 

16 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu neprůchozí byt v blízkosti centra v klidné ulici Skřivanova.Byt se 

nachází prvním nadzemním podlaţí cihlového bytového domu. Z předsíně jsou jednotlivé 

vstupy do místností. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+1/brno-ponava-skrivanova/1950785884 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Pronájem bytu 4+kk  

105 m² 

Mozolky, Brno - Ţabovřesky 

Cena: 

19 000 Kč za měsíc  

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme pronájem pěkného, prostorného bytu 4+kk na ul. 

Mozolky v Brně - Ţabovřeskách. Jedná se o byt v cihlovém domě s výtahem, s výbornou 

dostupností do centra, kompletní občanskou vybaveností 5 min. chůze, v klidné a pěkné 

lokalitě. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+kk/brno-zabovresky-

mozolky/3682767196 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem bytu 4+kk  

111 m² 

Majdalenky, Brno - Lesná   

Cena: 

16 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu velmi pěkný a kompletně zařízený cihlový byt o velikosti 4+kk s 

garáţovým stáním v domě ve vyhledávané a klidné lokalitě Brno - Lesná na ul. Majdalenky. 

Byt se nachází ve 2. podlaţí s výtahem. CP bytu je 111m2 + 6m2 balkón + sklep, garáţové 

stání v domě. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+kk/brno-lesna-majdalenky/4275212636 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

 

5 

Pronájem bytu 4+kk  

170 m² 

Brno - Brno-střed 

Cena: 

37 000 Kč za měsíc  

 

Nabízíme k pronájmu kompletně zařízený, mezonetový byt 4+kk v centru Brna s celkovou 

plochou 170m2. Všechny pokoje jsou neprůchozí a kompletně zařízeny nábytkem. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+kk/brno-brno-stred-/2623770972 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 37: Databáze pronájmů bytů 4+1, 4+kk a větších v okrajových 

lokacích Brna  

 

 

1 

Pronájem bytu 4+kk  

78 m² 

Spáčilova, Brno - Černovice 

Cena: 

13 900 Kč za měsíc 

 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu velmi pěknou, dispozičně zdařilou novostavbu 

bytu 4+kk s balkonem orientováným do zahrad, nacházející se ve stavebně kvalitně řešeném 

domě pouze o 4.byt. jednotkách, v lokalitě výborně dostupné do centra centra. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+kk/brno-cernovice-

spacilova/2822672732 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem bytu 4+kk  

70 m² 

Brno - Maloměřice a Obřany 

Cena: 

13 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu byt 4+kk o celkové ploše 70 m2 v Brně - Maloměřicích. Byt je 

kompletně vybavený (kuchyňská linka se spotřebiči, lednička, pračka). V kaţdém pokoji TV, 

postele, skříně. V bytě jsou dvě koupelny s vanou, také 2 terasy - vnitřní a venkovní. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+kk/brno-brno-malomerice-a-obrany-

/2521407836 

Datum : 15. 5. 2016  



 

Příloha 38: Databáze pronájmů obchodních prostor 

 

 

1 

Pronájem obchodního prostoru  

64 m² 

Anenská, Brno - Staré Brno 

Cena: 

11 900 Kč za měsíc  

186 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme Vám k pronájmu velmi pěkné obchodní prostory, které se nachází v přízemí 

cihlového třípodlaţního nájemního domu, přímo naproti nemocnici U Svaté Anny, na ulici 

Anenská. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/brno-stare-brno-

anenska/1503043932 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem obchodního prostoru 

47 m² 

náměstí Svobody, Brno 

Cena: 

25 474 Kč za měsíc  

542 Kč za m²/měsíc 

Pronájem obchodního prostoru s CP 47,3 m² na frekventovaném místě v samém centru Brna. 

Prodejna s výlohou se nachází v prvním patře OC Omega, situována po levé straně u 

eskalátorů. V současné chvíli slouţí obchodní prostor jako prodejna těhotenské módy a 

kojeneckých potřeb. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/brno-brno-mesto-

namesti-svobody/994804060 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Pronájem obchodního prostoru 

57 m² 

Brno - Zábrdovice 

Cena: 

25 000 Kč za měsíc  

439 Kč za m²/měsíc 

Bezprovizně nabízíme obchodní prostory k pronájmu o velikosti 57 m2 na frekventované 

ulici. Obchod s výkladci do ulice se nachází v přízemí smíšené budovy. Obchod je tvořen 

prodejnou a sociálním zázemím. Prostřednictvím našeho partnera Vám zajistíme komplexní 

návrh a realizaci interiéru. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/brno-zabrdovice-

/3622932828 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem obchodního prostoru 

99 m² 

Brno-město 

Cena: 

34 782 Kč za měsíc 

351 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme pronájem obchodního prostoru o výměře 99m² ve 2.NP hojně navštěvovaného 

obchodně zábavního centra v rámci pěší zóny města Brna. Obchod má skleněné výkladce a 

dobrou polohu v rámci obchodní pasáţe. Moţnost zajištění garáţových parkovacích míst v 

podzemních garáţích obchodního doma a také moţnost pronájmu kancelářských prostor v 

objektu. Je umoţněno umístění viditelné reklamy. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/brno-brno-mesto-

/3206320476 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

5 

Pronájem obchodního prostoru 

35 m² 

Grohova, Brno - Veveří 

Cena: 

7 340 Kč za měsíc  

210 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme Vám k pronájmu komerční prostory o CP 35m2 se skladem v centru Brna na ulici 

Grohova. Prostory jsou určeny pro obchod se zdravou výţivou, zeleninou, vínem, olivovými 

oleji a farmářskými produkty. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/brno-veveri-

grohova/3502391388 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 39: Databáze pronájmů prostorů pro služby 

 

 

1 

Pronájem komerční nemovitosti 

58 m² 

Hrnčířská, Brno 

Cena: 

13 223 Kč za měsíc  

228 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme k pronájmu prostory k podnikání v ţádané lokalitě Brno-Královo Pole (Ponava), 

na ulici Hrnčířská. Jedná se o velice pěkné prostory v přízemí obchodního a bytového domu, 

vhodné jako bar, kavárna. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/ostatni-komercni-prostory/brno--

hrncirska/3757216092  

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem komerční nemovitosti 

50 m² 

Cejl, Brno - Zábrdovice   

Cena: 

9 500 Kč za měsíc 

190 Kč za m²/měsíc 

Exkluzivně nabízíme pronájem komerčního prostoru (zavedené kosmetické studio) v přízemí 

na ul. Cejl č.p. 93, přímo u zastávky Tkalcovská, naproti obch. domu Albert - 600 

parkovacích míst zdarma. Vchod do prostor je z klidného dvora. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/ostatni-komercni-prostory/brno-

zabrdovice-cejl/2247987548 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Pronájem komerční nemovitosti 

15 m² 

Brno-město 

Cena: 

3 500 Kč za měsíc  

233 Kč za m²/měsíc 

S výhradním zastoupením nabízíme pronájem místnosti v zavedeném studiu. Moţnost 

kosmetické, masáţní, poradenské sluţby nebo kancelář apo.. Výměra 10m2 - 30m2. Prostory 

se nacházejí ve 2. podlaţí uzavřeného a hlídaného objektu, který je po rekonstrukci. Prostory 

jsou v současné době součástí firmy a jsou ve velmi dobrém technickém stavu po 

rekonstrukci. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/ostatni-komercni-prostory/brno-brno-

mesto-/4183724380 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem komerční nemovitosti 

113 m² 

Kobliţná, Brno - Brno-město   

Cena: 

18 000 Kč za měsíc  

159 Kč za m²/měsíc) 

V zastoupení majitele nabízíme pronájem komerčních prostor 1. patře domu, který je 

významnou kulturní památkou. Objekt má zastřešené nádvoří, které tvoří vnitřní atrium s 

malou gotickou kašnou.Prostory o celkové výměře 113 m2 (včetně vestavěného mezipatra) 

mají samostatný vstup z pavlače, okna jsou orientována do vnitřního atria budovy. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/ostatni-komercni-prostory/brno-brno-

mesto-koblizna/2031505500 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

5 

Pronájem komerční nemovitosti 

180 m² 

Brno - Královo Pole 

Cena: 

59 250 Kč za měsíc  

3 950 Kč za m²/rok 

Z pověření majitele nemovitosti nabízíme k pronájmu obchodní jednotku vhodnou k 

provozování lékařské praxe. Areál, v kterém je tento obchodně administrativní objekt 

umístěn zajišťuje nájemci stálou základnu (mezinárodní) klientely přímo v místě praxe. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/ostatni-komercni-prostory/brno-

kralovo-pole-/2346737756 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 40: Databáze pronájmů administrativních prostor 

 

 

1 

Pronájem kanceláře 

30 m² 

Brno - Horní Heršpice 

Cena: 

6 500 Kč za měsíc  

2 600 Kč za m²/rok) 

Pronájem reprezentativních kanceláří o velikosti 13-44 m2 na frekventované ulici. 

Klimatizované kanceláře se nachází v administrativní budově s recepcí a výtahem. Sociální 

zázemí a kuchyňka jsou sdílené s ostatními nájemníky v patře. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/brno-horni-herspice-

/1567440988 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem kanceláře 

58 m² 

Zelný trh, Brno 

Cena: 

13 000 Kč za měsíc  

224 Kč za m²/měsíc 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu exkluzivní kancelářské prostory ve druhém patře 

s výtahem . Tyto nebytové prostory se nachází v historickém centru města Brna. Moţnost 

vyřízení výjimky na vjezd , parkování moţné v parkovacím domě ve Velkém Špalíčku. Dům 

je po celkové rekonstrukci. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/brno-brno-mesto-zelny-

trh/380342620 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Pronájem kanceláře 

127 m² 

Nové sady, Brno - Staré Brno   

Cena: 

26 250 Kč za měsíc  

207 Kč za m²/měsíc 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu exkluzivní kancelářské prostory v pátém patře s 

výtahem polyfunkčního objektu, s balkonem a krásným výhledem na hrad Špilberk i AZ 

tower. Tyto nebytové prostory se nachází v blízkosti centra města Brna. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/brno-stare-brno-nove-

sady/1706729820 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem kanceláře 

18 m² 

Benešova, Brno 

Cena: 

5 610 Kč za měsíc  

312 Kč za m²/měsíc 

Pronájem kanceláře o velikosti 18,7 m2 na frekventované ulici Benešova v těsné blízkosti 

hotelu Grand. Klimatizovaná kancelář se nachází ve 4.patře administrativní budově s 

výtahem. Okna do ulice Benešova. Sociální zázemí pro dámy a pány (včetně sprchy), a 

kuchyňka, jsou sdílené s druhým nájemníkem na patře. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/brno-brno-mesto-

benesova/2754322780 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

 

5 

Pronájem kanceláře 

181 m² 

Hybešova, Brno 

Cena: 

33 000 Kč za měsíc  

182 Kč za m²/měsíc 

Netradiční kancelářský prostor o celkové ploše 181 m2 se nachází v 5. podlaţí 

administrativní budovy na ulici Hybešova. V přízemí budovy recepce, výtah. V současné 

chvíli není místnost rozdělena ţádnou příčkou, jedná se tedy o kancelář typu open space. 

Vzhledem k poslednímu podlaţí pod střechou jsou zde zešikmené stropy. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/brno-stare-brno-

hybesova/3895042396 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 41: Databáze pronájmů výrobních prostor 

 

 

1 

Pronájem výrobní haly 

730 m² 

Purkyňova, Brno - Královo Pole 

Cena: 

63 875 Kč za měsíc 

88 Kč za m²/ měsíc 

Nabízíme k pronájmu výrobní/skladovací prostory v části výrobní haly o podlahové ploše 

730 m2 vytápěné v přízemním objektu přístupné přímo z příjezdové komunikace v rámci 

administrativně výrobního areálu (příjezd/přístup 24 h/7 dnů vč. ostrahy a kamerového 

systému) v Brně Králově Poli na ulici Purkyňové s vynikající dopravní dostupností. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/brno-kralovo-pole-

purkynova/4266430812 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem výrobní haly 

3 660 m² 

Brno-město 

Cena: 

235 666 Kč za měsíc  

64 Kč za m²/měsíc 

Bezprovizně pro zájemce nabízíme k pronájmu vytápěnou halu o velikosti 1760 m2 s 

navazující venkovní zpevněnou plochou cca 1900 m2 ve střeţeném areálu v Brně. Vstup v 

úrovni terénu sekčními vraty, betonové podlahy, výška 10m.  

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/brno-brno-mesto-

/698519900 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

3 

Pronájem výrobní haly 

1 760 m² 

Brno - Slatina 

Cena: 

198 000 Kč za měsíc  

113 Kč za m²/ měsíc  

Pronájem haly pro výrobu nebo skladování, která se nachází v expandující průmyslové a 

administrativní lokalitě Brna. Hala má administrativní a sociální zázemí a s dopravní 

dostupností na dálniční spojení Praha, Bratislava, Olomouc. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/brno-slatina-

/3270611292 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem výrobní haly 

850 m² 

Brno-město 

Cena: 

77 917 Kč za měsíc  

92 Kč za m²/ měsíc  

Nabízíme do pronájmu vytápěnou výrobní halu o velikosti 850 m2, která se nachází v 

uzavřeném areálu v Brně-Ţidenicích. Výška stropu 6 m, velikost sekčních vrat 4,5 x 4,5 m, 

betonová podlaha. Hala je vybavena dvěmi mostovými jeřáby o nosnosti 3,2 tuny. Rozvody 

elektřiny 230 a 400 V, dojezd TIR. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/brno-brno-mesto-

/4046299484 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 



 

 

5 

Pronájem výrobní haly 

493 m² 

Brno-město 

Cena: 

29 000 Kč za měsíc  

59 Kč za m²/měsíc 

V zastoupení majitele nabízíme k pronájmu výrobní/skladovou halu v lokalitě Brno - 

Modřice, v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace ve směru Brno - Vídeň. K 

dispozici sociální a kancelářské zázemí + manipulace a parking před objektem. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/brno--/1737068892 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 42: Databáze prnájmů skladových prostorů 

 

 

1 

Pronájem skladového prostoru 

1 289 m² 

Brno-Slatina 

Cena: 

134 271 Kč za měsíc  

105 č za m²/ měsíc  

Pronájem skladově - výrobní haly s dobrou dopravní dostupností z dálnice. Hala je součástí 

střeţeného areálu. Prostor je vhodný pro skladování, výrobu, distribuční centrum a pod. Hala 

má 2x sekční vrata 3,55 x 3,6 m. K dispozici klimatizovaná kancelář + sociální zázemí o 

výměře cca 100m². 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/sklad/brno-brno-slatina-/3541209436 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem skladového prostoru 

2 880 m² 

Brno-město 

Cena: 

311 328 Kč za měsíc  

108 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme k pronájmu skladové a výrobní prostory v moderních halách s výbornou polohou a 

dobrou dostupností z dálnice D1, D2 i rychlostní silnice R52 na Vídeň. Prostory jsou vhodné 

pro sklady spotřebního nebo průmyslového zboţí, výrobu, pro zřízení distribučního, 

prodejního nebo servisního centra, celní sklad apod. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/sklad/brno--/2995138652 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

3 

Pronájem skladového prostoru 

550 m² 

Brno-město   

Cena: 

36 667 Kč za měsíc  

66 Kč za m²/ měsíc  

Bezprovizně pro zájemce nabízíme k pronájmu část vytápěné skladově-výrobní haly o 

výměře 550 m2 ve střeţeném areálu. Vstup velkými vraty v úrovni terénu, betonové podlahy, 

vytápění robury, součástí haly je venkovní manipulační plocha cca 500 m2. V případě 

potřeby je také dostatek kancelářských prostorů v administrativní budově. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/sklad/brno--/3202584924 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem skladového prostoru 

127 m² 

Brno-Ţidenice 

Cena: 

10 584 Kč za měsíc  

83 Kč za m²/ měsíc  

Nabízíme k pronájmu skladové prostory v blízkosti centra Brna. Ke skladu přiléhá sociální 

zázemí. Ve skladu je moţné vybudovat plynové vytápění. Vjezd do skladu je sekčními vraty 

o velikosti 2,2m x 3m. V rámci areálu je moţné zajistit parkování, příp. pronájem 

venkovních ploch. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/sklad/brno-brno-zidenice-

/1968480604 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Pronájem skladového prostoru 

54 m² 

Cejl, Brno - Zábrdovice 

Cena: 

6 400 Kč za měsíc  

119 Kč za m²/měsíc 

Bezprovizně nabízíme do pronájmu netopený sklad o velikosti 54 m2, který se nachází v 

hlídaném areálu na ulici Cejl. Ve skladu vestavěná místnost. Samostatně měřená elektřina, 

dojezd dodávkového auta, moţnost parkování v areálu. Vhodné i pro drobnou výrobu. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/sklad/brno-zabrdovice-

cejl/890614108 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 43: Databáze pronájmů restaurací 

 

 

1 

Pronájem restaurace 

197 m² 

Cejl, Brno - Zábrdovice 

Cena: 

20 000 Kč za měsíc  

102 Kč za m²/měsíc 

Se souhlasem majitele nabízíme k pronájmu volné restaurační prostory o celkové podlahové 

ploše 197 m2, které se nachází v 1. podzemním podlaţí objektu A areálu Nový Cejl. Tento 

prostor má samostatný vchod pro klienty z boční části budovy a samostatný vstup pro 

personál a zásobování z vnitrobloku areálu Nový Celj s moţností parkovacích míst. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/restaurace/brno-zabrdovice-

cejl/1079152988 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem restaurace 

104 m² 

Plotní, Brno 

Cena: 

8 528 Kč za měsíc  

82 Kč za m²/měsíc 

Pronájem zaběhnuté hospody o CP 104m2 v Brno střed, ulice Plotní. Prostory zahrnují 

místnost s barem pro cca 30 osob, dále kuchyni se sporákem, lednicí a nerezovým dřezem. 

Na kuchyni navazuje šatna + sociální zázemí zaměstnanců. Velmi zajímavá obchodní 

příleţitost. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/restaurace/brno--plotni/3827802460 

Datum : 15. 5. 2016  



 

 

 

3 

Pronájem restaurace 

356 m² 

Brno-město 

Cena: 

83 160 Kč za měsíc  

234 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v centru Brna. Celková výměra činí 356m2. V 

prostoru je vybudovaná vzduchotechnika, sociální zařízení pro personál a návštěvníky, 

zázemí, sklad. Prostor je vhodný pro vybudování restaurace, kavárny, hudebního klubu apod. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/restaurace/brno-brno-mesto-

/1390117212 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem restaurace 

60 m² 

Trnitá, Brno 

Cena: 

17 500 Kč za měsíc  

292 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme Vám k pronájmu zavedenou a vybavenou kavárnu s bistrem a kuchyní v lokalitě 

Brno-střed,Trnitá, u Vaňkovky a ÚAN Zvonařka. Celková plocha je 80m2. Celkem je zde v 

interiéru 35 míst pro hosty a na vlastní zahrádce je dalších 35 míst. Lokalita s výhodou 

frekventované ulice. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/restaurace/brno-trnita-

trnita/3506143580 

Datum : 15. 5. 2016  

 



 

 

 

5 

Pronájem restaurace 

211 m² 

Brno - Brno-střed 

Cena: 

27 000 Kč za měsíc  

128 Kč za m²/měsíc 

Nabízíme k přenechání nájemního vztahu za odstupné zavedenou stylovou restauraci v 

blízkosti centra Brna. Restaurace disponuje stálou klientelou a je v provozu. Prostory jsou 

kompletně vybaveny. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/restaurace/brno-brno-stred-

/1132568924 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

  



 

Příloha 44: Databáze pronájmů garáží a garážových míst 

 

 

1 

Pronájem garáţe 

15 m² 

Lidická, Brno - Veveří 

Cena: 

2 400 Kč za měsíc 

 

Nabízíme pronájem zabezpečeného garáţového stání v novostavbě polyfunkčního domu, v 

Centru města Brna na ul.Lidická. Garáţ je v podzemí 6.p. a celková plocha je 14,84 m2 

(délka 5,3 m2, šířka 2,8 m2). 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garaz/brno-veveri-lidicka/2691334492 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

2 

Pronájem garáţe 

19 m² 

Brno - Řečkovice 

Cena: 

1 200 Kč za měsíc 

 

Garáţ Kárníkova Brno-Řečkovice 19m2 s elektřinou, plechové vrata, pouze na garáţování 

mot. vozidla. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garaz/brno-reckovice-/996835676 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

3 

Pronájem garáţe 

14 m² 

Rostislavovo náměstí, Brno - Královo Pole   

Cena: 

1 000 Kč za měsíc 

Nabízíme k pronájmu parkovací stání v lokalitě Brno - Královo Pole. Jedná se o parkovací 

stání v 1.NP bytového domu na Rostislavově náměstí. Garáţová vrata jsou na dálkové 

ovládání. 

 

Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garaz/brno-kralovo-pole-rostislavovo-

namesti/379289948 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

4 

Pronájem garáţe 

21 m² 

Antonína Slavíka, Brno - Černá Pole 

Cena: 

500 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu řadovou zděnou garáţ o celkové výměře 21m2 na ulici Antonína 

Slavíka, v blízkosti luţáneckého parku. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garaz/brno-cerna-pole-antonina-

slavika/2928378204 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

5 

Pronájem garáţe 

19 m² 

Francouzská, Brno - Zábrdovice 

Cena: 

1 100 Kč za měsíc 

 

Nabízíme Vám pronájem garáţového parkovacího stání na ul. Francouzská, rezidence 

LINEA. Vaše vozidlo bude bezpečně zaparkováno. Pohodlné a bezpečné parkování pro Vaše 

vozidlo nebo motorku. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garaz/brno-zabrdovice-

francouzska/813400412 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

6 

Pronájem garáţového stání 

15 m² 

Sedláčkova, Brno - Líšeň 

Cena: 

1 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme pronájem garáţového stání pod novostavbou bytových domů na ulici Sedláčkova, 

Brno-Líšeň. Vstup do garáţového komplexu je ze všech vchodů a přes elektrická vrata z 

ulice. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garazove-stani/brno-lisen-

sedlackova/4258566492 

Datum : 15. 5. 2016  

 

  



 

 

7 

 

Pronájem garáţového stání 

17 m² 

Leitnerova, Brno - Staré Brno 

Cena: 

2 000 Kč za měsíc 

 

Nabízíme k pronájmu parkovací místo v suterénu novostavby bytového komplexu 

STUDÁNKA v Brně na ulici Leitnerova v bezprostřední blízkosti centra Brna. 

Parkovací stání na zakladači se nachází ve 3.PP bytového domu, vjezd je přístupný vraty na 

dálkové ovládání. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garazove-stani/brno-stare-brno-

leitnerova/1387114844 

Datum : 15. 5. 2016  

 

 

8 

Pronájem garáţového stání 

11 m² 

Vídeňská, Brno 

Cena: 

1 500 Kč za měsíc 

 

Ve výhradním zastoupení nabízíme k pronájmu aţ 20 garáţových stání v objektu obchodního 

centra Union, ul. Vídeňská, Brno - střed. Garáţe jsou po kompletní rekonstrukci z r. 2015. 

Moţnost dlouhodobého pronájmu pouze jednoho či více garáţového stání, i pro jednotlivce - 

fyzické nebo právnické osoby. 

 

Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/pronajem/ostatni/garazove-stani/brno--

videnska/2340917596 

Datum : 15. 5. 2016  

 


