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Penzion, Olšany u Vyškova
11 000 000 Kč

  ovolená  
na zámku Račice

strana 5

RD 8+2 s bazénem, Hodonín
5 000 000 Kč

Výstavba 9 novostaveb rodinných domů, Vranov u Brna
od 8 754 000 Kč

Prodej a pronájem bytů a nebytových prostor,
Rezidence Pěkná, Brno-Chrlice

strana 10

www.e-finance.eu Speciální vydání pro deníky, vychází čtvrtletně nákladem 110 000 výtisků



Naši realitní specialisté  
hledají pro své klienty:

Pro významného klienta hledám 
ke koupi ornou půdu za účelem 
provozování zemědělské činnosti, 
a to v celém okrese Brno-venkov. 
 Současný nájem jinému zemědělci 
není na zá vadu. Finance zajištěny. 
Děkuji za nabídky.

realitní makléř Ing. Martin Himer
) 734 699 982, martin.himer@e-finance.eu

Pro svého klienta – mladou rodinu 
z Brna, hledám ke koupi větší dům 
se zahradou, nejlépe do 30 km od 
Brna. Směr není rozhodující. Děkuji 
předem za všechny nabídky.

realitní makléř senior Ing. Jan Coufal
) 602 642 963, coufal@e-finance.eu

Hledám ke koupi pro své klienty 
s hotovostí byty v OV nebo DB 1+1 
a 2+1 v Brně-Bystrci, Kohoutovicích, 
Komíně, Králově Poli, Řečkovicích, 
Med lánkách, Slatině, Lesné, Líšni, 
Bohunicích apod. Byt v jakémkoli 
stavu, lodžie nebo balkon výhodou.

realitní makléř senior Tomáš Šmídek
) 725 777 142, smidek@e-finance.eu

Pro své klienty se zjištěným financo-
váním hledám ke koupi reprezenta-
tiv ní nemovitosti v Masarykově 
čtvrti, Pisárkách, Černých Polích, 
Žabovřeskách, Kr. Poli, Jundrově 
a Ko mí ně. Cena dle stavu. Max. do 
25 000 000 Kč. Děkuji za nabídky.

realitní makléřka Gabriela Smejkalová 
) 777 144 642, smejkalova@e-finance.eu

Pro klienty hledám ke koupi větší 
rodinný dům v okolí Brna, vhodný 
k přestavbě na vícegenerační by-
dlení nebo dům s více byty vhodný 
k re kon strukci. Za nabídky předem 
děkuji.

realitní makléřka Bc. Marka Sitarová 
) 608 911 775, sitarova@e-finance.eu

Hledám ke koupi pozemky k deve-
loperskému projektu na výstavbu 
RD o výměře do 30 000 m2 v lo-
kalitě Brno, Brno-venkov, Blansko. 
Děkuji za nabídky.

realitní makléřka senior Ing. Miroslava Novotná
) 721 610 512, miroslava.novotna@e-finance.eu

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. *** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Apartmánový byt 367 m2, Lesná
Okres Brno-město, luxusní mezonetový byt 367 m2, 
ložnice, 2 obývací místnosti, 2× koupelna a WC, 
kuchyň, lodžie, terasa, bazén, 2 krytá parkovací 
stání. Součástí může být i OV 2+kk 57 m2 na stej-
ném podlaží. B, 55 kWh/(m2∙rok)** 

Na dotaz v RK ) 602 642 963

Byt 2+kk, Vlnitá, Slatina
Okres Brno-město, Slatina. Prodej velmi pěkného 
a udržovaného bytu v OV 2+kk ve 4. patře cihlo-
vého domu na ulici Vlnitá. Dům je po částečné 
revitalizaci. Výměra bytu je 55 m2, balkon, sklep. 
E, 201,7 kWh/(m2∙rok)** 

2 900 000 Kč ) 737 950 001
Měsíční splátky hypotéky: 8 564 Kč*

Byt OV 3+1, Labská, Starý Lískovec
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej pěkného 
bytu po rekonstrukci OV 3+1 v 8. NP domu s výta-
hem na ulici Labská. Dům je po celkové revita-
lizaci. Výměra bytu 60 m2, lodžie 5 m2, sklep 2 m2. 
C, 96,9 kWh/(m2∙rok)**

3 100 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 9 155 Kč*

Byt 3+1, Slavkovská, Slatina
Okres Brno-město, Slatina. Prodej pěkného udržo-
vaného bytu OV 3+1 ve 4. patře cihlového domu 
bez výtahu na ulici Slavkovská. Dům je po částečné 
revitalizaci. Celková výměra je 79 m2. G*** 

3 700 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 10 926 Kč*

Pozemek 1 762 m2, Komín
Okres Brno-město, Komín. Prodej pozemku o cel-
kové výměře 1 762 m2. Na pozemku je v současné 
době uzavřená nájemní smlouva s družstvem, par-
celní číslo 5258. 

100 Kč/m2
 ) 725 777 142
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Brno-město e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
STABILNÍ A ÚSPĚŠNÉ FIRMY

Volejte nám na 

602 850 800



Poslední byty 4+1 v Brně Chrlicích
Okres Brno-město, Chrlice. Prodej nového bytu 4+1 v kompletně přestavěném 
bytovém domě v klidné koncové části ulice Pěkná s dobrým parkováním u domu. 
V bytě jsou plastová okna a balkonové dveře v provedení trojskel, keramická dlažba 
(chodba, koupelna a WC) a plovoucí laminátová podlaha. Součástí prodeje je ku-
chyňská linka vč. spotřebičů. Výměra bytu je 88,6 m2 + balkon 4,3 m2 a sklep 2 m2. 
K bytu lze zakoupit vlastní parkovací stání před domem. B, 66 kWh/(m2∙rok)** 

4 200 000 Kč ) 602 523 215
Měsíční splátky hypotéky: 12 403 Kč*
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Obsahe-Finance, a.s., realitní divize 
Děkujeme Vám, že nás právě čtete

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY



V Rezidenci Pěkná, Brno-Chrlice, aktuálně nabízíme:

Započala výstavba 9 rodinných domů ve Vranově u Brna
Dokončení prvních čtyř rodinných domů již na podzim 2017!

VÍCE INFORMACÍ: 602 523 215, skaroupka@e-finance.eu, WWW.BYTYCHRLICE.CZ

INFORMACE O PROJEKTU A PŘEHLED REZERVOVANÝCH DOMŮ: WWW.RDVRANOV.CZ

PRODEJ POSLEDNÍCH BYTŮ 4+1 DO OV

Byty v 1.–3. poschodí jsou o podlahové ploše 88,6 m2 
+ balkon 4,3 m2 a sklepní kóje 2 m2. Prodej ní cena 
bytů je 4 200 000 Kč. B, 138,9  kWh/(m2∙rok)** 

Možnost dokoupení vlastního parkovacího místa před 
domem. 

PRONÁJEM BYTŮ 3+1, 4+1 VE 4. POSCHODÍ

Byty 3+1 o podlahové ploše 72,5 m2 s balkonem a se 
sklepní kójí s měsíčním nájmem 15 000 Kč + zálohy 
na služby. B, 138,9  kWh/(m2∙rok)** 

Byty 4+1 o podlahové ploše 88,6 m2 s balkonem a se 
sklepní kójí s měsíčním nájmem 18 000 Kč + zálohy 
na služby. B, 138,9  kWh/(m2∙rok)** 

PRODEJ NEBYTOVÝCH JEDNOTEK V PŘÍZEMÍ

Nebytové jednotky s prodejem do osobního vlastnic-
tví. Vhodné použití pro menší provozy obchodních 
a kancelářských prostor. Nebytové prostory jsou 
o výměrách od 16 m2 do 55 m2, cenově od 810 000 Kč 
do 2 740 000 Kč. B, 138,9  kWh/(m2∙rok)** 

K prodeji jsou nabízeny novostavby tří samostatně stojících rodinných domů a tří dvoj-
domů v zajímavé lokalitě obce Vranov u Brna, mezi ulicemi Březina a Poutní s příjezdovou 
komunikací z ulice Pod Alejí. Domy jsou koncipovány jako 4+kk až 5+kk o dvou až třech 
nadzemních podlažích s užitnou plochou 145 m2 až 216 m2 s pozemky o výměře 469 m2 až 
725 m2. Každý dům je s vlastní garáží, plynovým ústředním topením a veškerými inženýrskými 
sítěmi. B, 94  kWh/(m2∙rok)** 

Ivo Škaroupka
) 602 523 215
skaroupka@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

Označení 
domu

Uspo-
řádání

Typ 
objektu

Užitná 
plocha

Plocha 
parcely Cena

Dům A1 5+kk samostatný 215 m2 684 m2 10 544 000 Kč 

Dům A2 5+kk v bloku 161 m2 527 m2 8 931 000 Kč 

Dům A3 5+kk v bloku 161 m2 509 m2 8 818 000 Kč 

Dům A4 5+kk v bloku 161 m2 499 m2 8 754 000 Kč 

Dům A5 5+kk v bloku 161 m2 499 m2 8 754 000 Kč 

Dům B1 5+kk v bloku 161 m2 471 m2 9 084 000 Kč 

Dům B2 5+kk v bloku 161 m2 469 m2 9 071 000 Kč 

Dům C 5+kk samostatný 163 m2 538 m2 9 456 000 Kč 

Dům D 4+kk samostatný 143 m2 725 m2 10 406 000 Kč 

Společnost e-Finance, a.s. úspěšně dokončila přestavbu bytového domu v klidné koncové části ulice Pěkná v Brně Chrlicích. V rámci generální přestavby byl 
bytový dům vybaven novými výtahy, vnitřními rozvody elektřiny, vody, odpadů a připojení k inženýrským sítím. Proběhla výměna všech balkonů, oken i dveří, 
plynová kotelna zajišťující vytápění celého objektu byla osazena novou technologií. Došlo k realizaci zateplení pláště budovy.



REZERVACE UBYTOVÁNÍ: TEL.: 601 121 674, info@zamekracice.cz

Koncern e-Finance, a.s. pro Vás již od 15. června 
tohoto roku otevře ubytování turistického typu 
v pokojích a apartmánech v budově předzámčí, 
které je součástí areálu zámku v Račicích. 
Renesanční zámecký komplex, jehož historie sahá až do 13. století, 
je skvělým výchozím místem pro cyklovýlety i pěší vycházky v oblasti 
Drahanské vrchoviny v těsném sousedství Moravského Krasu. 

Při svém pobytu v areálu račického zámku se můžete vydat třeba 
cyklostezkou Srdcem jižní Moravy, navštívit unikátní přírodní areál 
Velká dohoda nebo přírodní park s naučnou stezkou Rako vecké údolí. 

Do 30 km vzdáleného Brna přijedete pohodlně po dálnici D1 (10 km 
od Exitu 226) nebo přes nedaleké poutní místo Křtiny. Vyškov s vy-
hledávaným Dinoparkem a aquaparkem je od zámeckých hvozdů 
vzdálený pouhých 10 kilometrů.

Ubytovat se můžete v pokojích nebo apartmánech se základním vybave-
ním. Najdete zde dvou a vícelůžkové pokoje se společným sociálním 
zařízením stejně jako apartmány a pokoje s vlastní koupelnou. K dis-
pozici jsou také vybavené kuchyňské linky.

Typ pokoje / apartmánu

Minimální délka pobytu v sezóně

15.–30. 6. 
2017

1. 7.– 3. 9. 
2017

4. 9.–30. 
11. 2017 Cena/den

Pokoj pro 2 osoby, koupelna, WC a kuchyně 
sdílené s dalšími dvěma pokoji

2 noci 2 noci 2 noci 700 Kč

Pokoj velký pro 2 až 4 osoby, koupelna, 
WC a kuchyně sdílené s dalšími dvěma pokoji

2 noci 2 noci 2 noci 1 000 Kč

Pokoj pro 2 osoby s vlastním sprchovým 
koutem a WC, společnou kuchyní s dalšími 
třemi pokoji

2 noci
7 nocí
(pouze 
so–so)

2 noci 1 200 Kč

Apartmán pro 2 až 4 osoby s obývacím 
pokojem a ložnicí, vlastní kuchyňskou 
linkou, sprchovým koutem a WC

2 noci
8 nocí  
(pouze 
so–so)

2 noci 1 500 Kč

Apartmán pro 6 až 10 osob se třemi 
 samostatnými pokoji, velkou kuchyní, 
vlastní umývárnou a WC

2 noci
9 nocí
(pouze 
so–so)

2 noci 2 000 Kč

V ceně není zahrnut místní poplatek ve výši 5 Kč/osoba/noc a poplatek za úklid pokojů/apartmánů

Úklid pokoje – jednorázový poplatek za pobyt 150 Kč

Úklid apartmánu – jednorázový poplatek za pobyt 300 Kč

Dovolená na zámku Račice 
pro turisty a sportovně založené rodiny

30 km od Brna a 10 km od Vyškova – Moravský kras a Drahanská vrchovina

Již od
15. 6. 2017

Předzámčí s apartmány

Apartmán se třemi pokoji Koupelna v pokojiPokoj s vlastní koupelnou a WC



* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

BYTY
� Hledám ke koupi větší 
byt 3+1 nebo 4+1 ve Slati-
ně. Balkon nebo terasa 
pod mínkou. Vítám možnost 
dobrého parkování a pěkný 
výhled.
  ) 608 300 255

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi RD 
v Brně. Preferuji  městskou 
část Komín, ale není pod-
mínkou. Dům i k částečné 
rekonstrukci. Podmínkou 
parkovací místo nebo garáž.
  ) 734 699 982

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Brno-město /

� Koupíme RD 4+1 v loka-
litě Br no-Bystrc, Kní nič ky ne-
bo Žebětín, nej lépe s garáží. 
  ) 603 571 112

POZEMKY
� Hledáme ke koupi poze-
mek min. 400 m2 vhodný 
pro stavbu atri ového domu 
v okrajové části Brna.
  ) 737 933 326 

OSTATNÍ
� Koupím garáž, garážové 
stání v lokalitách Brno-Líšeň, 
Obřany, Maloměřice a okolí. 
  ) 776 271 858

Stavební pozemek 40 164 m2, Soběšice
Okres Brno-město, Soběšice. Prodej podílu 
40 164 m2 z celkových 50 734 m2 stavebního 
pozemku dle platného konceptu varianta A ÚP 
města Brna jako plocha zastavitelná na ulici Zeiber-
lichova. Na pozemku neváznou žádné nájemní 
smlouvy.

1 990 Kč/m2
 ) 603 571 112

Stavební pozemek 753 m2, Líšeň
Okres Brno-město, Líšeň. Prodej budoucího staveb-
ního pozemku o výměře 753 m2 a uliční šířce 11 m 
k budoucí výstavbě samostatného ro dinného do-
mu. Elektřina na pozemku. Součástí prodeje je 
polovina přístupové cesty k pozemku. Možnost 
koupě protější parcely s druhou polovinou cesty.

2 000 Kč/m2
 ) 734 699 982

Pozemek 107 m2, Obřany 
Okres Brno-město, Obřany. Prodej pozemku 
v katastrálním území Brno-Obřany, zahrada a os-
tatní plocha o výměře 107 m2. Šíře pozemku 4 m, 
délka 28 m, inženýrské sítě jsou u pozemku.

250 000 Kč ) 603 571 112

Zahrada 1 452 m2, Bystrc
Okres Brno-město, Bytsrc. Prodej pozemku 1 425 m2 
o roz mě rech 71×21 m. Pozemek se nachází 
na okraji zahrádkářské ko lonie u zastávky MHD 
Ondrouškova. Pozemek je aktuálně kompletně 
vyčištěný a je zde možnost vystavět chatu o výměře 
16 m2. Voda na pozemku.

500 000 Kč ) 725 777 142

Pozemky 3 221 m2, les, Obřany, Panská Lícha
Okres Brno-město, Obřany, Panská Lícha. Prodej 
dvou pozemků – orná půda 1 268 m2 a lesa 
1 953 m2, o celkové ploše 3 221 m2. Jeden z pozem-
ků je v současné době využíván jako pastvina pro 
koně. K pozemkům je přístup nezpevněnými pol-
ními cestami.

250 Kč/m2
 ) 603 571 112

Pozemek 2 116 m2, Bosonohy
Okres Brno-město, Bosonohy, prodej pozemku 
s možností výstavby celoročně uživatelného re kre-
ační ho objektu. Šíře pozemku v prostřední části je 
17 m, u příjezdové cesty 7 m. Na pozemku stojí 
dřevěná chata s terasou se zastavěnou plochou 
16 m2. Elektřina u hranice pozemku.

1 500 000 Kč ) 721 610 512

Stavební pozemek 790 m2, Bystrc
Okres Brno-město, Bystrc. Prodej stavebního po-
zem ku o CP 790 m2, ležícího ve vyhledávané loka-
litě Markůvky při ulici Rakovecká. Pozemek je určen 
ke komerční výstavbě pro sport, pohybové aktivity. 
Pozemek je rovinatý, slunný, jižně orientovaný 
s krásným výhledem. Inženýrské sítě v dosahu.

3 555 000 Kč ) 608 911 775

Chata 2+kk se zahradou, Žebětín
Okres Brno-město, Žebětín. Prodej zděné chaty 
na vlastním pozemku o výměře 460 m2. Chata je 
v oplo cené kolonii, je podsklepená s podkrovní míst-
ností. K pozemku příjezdová cesta, chata u lesa. G** 

630 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 1 861 Kč*

www.realitynamorave.cz6

Brno-město e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
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BYTY
� Koupím byt 2+1 a 3+kk 
v klidné lokalitě, ale blízko 
k dálnici D1. Nej lépe Rosi-
ce nebo Zastávka. Prosím 
nabídněte.
  ) 603 119 957

� Z pracovních důvodů hle-
dáme ke koupi byt 3+kk ne-
bo 4+1 v obci Předklášteří 
a je ho blízkém okolí. Cena 
dle stavu.

) 721 610 512

RODINNÉ DOMY
� Koupím RD min. 2+1 
s men ší zahradou v okolí 
Br na do 25 km. Např. směr 
Dol ní Kou nice, Bílovice nad 
Svi ta vou, Kuřim, O choz u Br-
na. Menší opravy nevadí.
  ) 732 915 770

� Koupím menší rodinný 
dům k rekonstrukci, ovšem 
ještě v obyvatelném stavu. 
Nejlépe jižně od Brna.

) 776 271 858

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Brno-venkov /

BYTY
� Hledám ke koupi menší byt 1+kk 
v lokalitě Brno-město.

) 732 915 770

� Hledáme ke koupi krásný byt 
4+1 s garážovým stáním v Brně 
v lokalitě Jehnice, Ořešín, Útěchov. 
Nejlépe novostavbu.

) 721 610 512

� Hledám ke koupi byt 2+1 v lo-
kalitě Brno-Med lánky. Byt v nové 
zástavbě, co nejblíž přírodě. S balko-
nem, výtahem, parkování neřeším. 
Nabídněte, děkuji.

) 608 911 775

� Hledám ke koupi byt 2+kk nebo 
2+1 v Brně, městská část Chrlice 
nebo Nový a Starý Lískovec. Byt 
v jakém koli stavu, uvítám balkon 
nebo lodžii.

) 725 777 142

� Hledám ke koupi prostorný byt 
3+1 nebo 4+1 v Černých Polích 
v blíz kosti Mendelovy univerzity. 
Klid né místo a dobrý stav bez vět-
ších oprav. Uvítám i možnost re-
zidenčního bydlení. 

) 603 119 957

� Hledáme ke koupi větší byt 
v Brně v lokalitě Bohunice nebo Her-
špice. Dispozice 3+1 až 4+1 s balko-
nem nebo terasou, s komorou. Ne 
v přízemí. Parkování, garáž výhodou.

) 737 933 326

POZEMKY
� Hledám ke koupi stavební poze-
mek v Brně-Maloměřicích nebo 
v Ob řanech. Pozemek pro stavbu 
rodinného domu, pěkné místo, sítě, 
příjezdová cesta, velikost pozemku 
cca 1 000 m2.

) 737 950 001

Aktuální  poptávka: 
/ Brno-město /

Brno-venkov
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. *** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Prodej kanceláře, Brno, Příkop
Okres Brno-město, Příkop. Nabízíme prodej kan ce-
láře o celkové výměře 110 m2 v budově IBC na ulici 
Příkop v centru města. Kancelář je kompletně vy-
bavena, jednací místnost, kuchyně, klimatizace. G**

3 270 000 Kč ) 725 777 142

Garáž, Zábrdovice, Tkalcovská
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej garážového 
stání do OV na ulici Tkalcovská v Brně, katastrální 
území Zábrdo vice. Garážové stání se nachází v 1. NP 
šestipodlažního cihlového bytového domu, dálkové 
ovládání. B, 84 kWh/(m2∙rok)** 

280 000 Kč ) 725 777 142

Byt 2+1 v RD se zahradou, Pasohlávky
Okres Brno-venkov, Pasohlávky. Prodej bytové 
jednotky 2+1 v RD se zahradou v klidné části obce. 
Dům je napojen na inženýrské sítě, podsklepen, 
okna původní ve dřevě, plochá střecha. G*** 

1 300 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 3 839 Kč*

RD 2+kk, Kanice
Okres Brno-venkov, Kanice. Prodej RD 2+kk ve 
vyhledávané lokalitě. Celková výměra 256 m2, sítě: 
plyn, elektřina 230 V, vlastní pitná voda ze studny, 
obecní kanalizace před domem. Parkovací stání.  
F, 499 kWh/(m2∙rok)** 

1 800 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátky hypotéky: 5 316 Kč*

RD s bývalou restaurací, Bratčice
Okres Brno-venkov, podsklepený rodinný dům 
s komerčními prostory 616 m2, 2 kulturní sály, 
zázemí restaurace, obytné bytové místnosti 3+1, 
velký vinný sklep, stodola 184 m2, dvůr a zahrada 
704 m2. G** 

3 300 000 Kč ) 602 642 963
Měsíční splátky hypotéky: 9 745 Kč*

Byt 3+kk, Kuřim
Okres Brno-venkov. Prodej celkově zrekonstruo-
vaného bytu v OV 3+kk 89 m2 s balkonem a 2 skle-
py v Kuřimi na ulici Školní. Byt se nachází 2. NP 
4podlažního, revitalizovaného bytového domu 
bez výtahu. G*** 

3 430 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátky hypotéky: 10 129 Kč*
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Brno-město

CHCETE ZDE VAŠI NEMOVITOST 

INZEROVAT ZDARMA?

Volejte nám na 

725 541 414



RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi rodinný dům 
v Sokolnicích, Telnicích, Újezdu u Br-
na nebo v blízkém okolí. Dům může 
být i před rekonstrukcí, zahrada pod-
mínkou. Spěchá.

) 608 300 255

� Hledám ke koupi rodinný dům 
v obci Rajhrad u Brna, Holasice, Raj-
hradice, Modřice. Dům v jakémkoli 
stavu, opravy nebo rekonstrukce ne-
vadí, podmínkou rozloha zahrady 
minimálně 100 m2.

) 725 777 142

� Hledáme ke koupi rodinný dům 
alespoň 3+1, se zahrádkou v loka-
litách Čebín, Drásov, Moravské Kní-
nice a okolí do 30 km od Brna. Dům 
může být i k rekonstrukci.

) 603 571 112

Aktuální  poptávka:  
/ Brno-venkov /

� Hledám ke koupi rodinný dům 
v obci Blučina. Zahrada minimálně 
100 m2, dům může být i před re-
konstrukcí, řadový nevadí.

) 737 950 001

POZEMKY
� Hledáme ke koupi stavební po-
zemek v Oře chově. Minimální šíře 
pozemku 12 m a velikost kolem 
500 m2. Může být i starý dům k de-
molici. Máme hotovost. 

) 734 699 982

� Chci koupit pozemek v Bí lo vicích 
nad Svitavou nebo nej bliž ším okolí. 
Může být i s re kre ačním objektem 
po re konstrukci, vhodným k tr va-
lému bydlení. Rozloha pozemku 
ales poň 700 m2, dobrý přís tup 
podmínkou. 

) 608 911 775

Stavební pozemek 5 710 m2, Horákov
Okres Brno-venkov, Horákov. Prodej stavebního 
pozemku o výměře 5 710 m2. Na pozemek je 
možnost přivést sítě: elektřina 230/400 V, plyn, 
voda obecní, kanalizace obecní. Příjezdová cesta, 
krásné místo. 

3 100 000 Kč ) 725 777 142

Stavební pozemky 36 855 m2, Měnín
Okres Brno-venkov, Měnín. Prodej stavebních 
pozemků pro komerci, výroba, skladování, logistika, 
výstavba víceúčelového areálu pro seniory včetně 
projektu. Sítě: elektřina, plyn a obecní vodovod. 
Pozemky jsou zařazeny v ÚP do komerčního využití, 
projekt předjednán včetně územního rozhodnutí.

24 000 000 Kč ) 725 777 142

Stavební pozemek 3 526 m2, Moutnice
Okres Brno-venkov, Moutnice. Prodej pěkného 
stavebního pozemku o výměře 3 526 m2 na SZ 
okraji obce, určenému ke komerčnímu využití. Poze-
mek je na rovině, trojúhelníkového tvaru o stranách 
75 a 80 m. Sítě: vodovod, kanalizace, elektřina. 

3 500 000 Kč ) 608 911 775

Stavební pozemek 4 019 m2, Sentice
Okres Brno-venkov, stavební pozemek 4 019 m2 
rozměrů 25×161 m k výstavbě RD. Všechny sítě 
(elektro, voda, plyn, kanalizace) a zpevněná pří-
jezdová komunikace jsou na hranici pozemku. Vyni-
kající dostupnost do Brna (20 km).Cena k jednání.

985 Kč/m2
 ) 602 642 963

Stavební pozemek 1 136 m2, Modřice
Okres Brno-venkov, Modřice. Prodej stavebního 
po zemku pro komerční využití na atraktivním místě 
o výměře 1 136 m2. Pozemek se nachází na ulici 
Brněnská. Celý pozemek je na rovině, šíře pozemku 
25 m, kompletní sítě. Dle platného ÚP je pozemek 
zařazen jako SP – plochy smíšené výrobní. 

3 900 000 Kč ) 725 777 142

Pozemek 1 397 m2, Veverské Knínice
Okres Brno-venkov, Veverské Knínice. Prodej 
lukrativního rovinatého pozemku na okraji obce 
o celkové ploše 1 397 m2 pro účely drobné pro-
vozovny s bydlením.

2 095 500 Kč ) 608 300 255

Novostavba RD 4+kk, Vranov
Okres Brno-venkov, Vranov. Prodej novostavby 
samo statně stojícího rodinného domu s terasou 
a pozemkem. Cena je za stavbu domu na klíč včetně 
po zemku o výměře 725 m2 a včetně DPH. Příjezd 
k domu je z ulice Pod alejí. B, 94 kWh/(m2∙rok)** 

10 406 000 Kč ) 602 523 215
Měsíční splátky hypotéky: 30 729 Kč*

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Prodej RD 5+2 RD s pozemkem, Rosice
Okres Brno-venkov. Prodej RD 5+2 v Rosicích 
u Brna s prostorným dvorem. Dům je ihned oby-
vatelný, napojený na všechny sítě. Vhodný k by-
dlení i k podnikání. Byt 2+kk a 3+1. Možnost půdní 
vestavby. G** 

4 500 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátky hypotéky: 13 289 Kč*
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e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555



Naši realitní specialisté  
hledají pro své klienty:

Pro klienty se zajištěnými finance-
mi hledám ke koupi pozemek na 
Jižní Moravě vhodný pro stavbu 
rodinného domu s IS v dosahu.

realitní makléřka Eva Olšanová
) 737 933 326, olsanova@e-finance.eu

Pro svého klienta hledám ke koupi 
velký cihlový byt s terasou v centru 
Brna a dále menší domek se za-
hrádkou v blízkém okolí Brna. Na 
stavu nemovitosti nezáleží.

realitní makléřka Ing. Jitka Mlejnková
) 608 300 255, mlejnkova@e-finance.eu

Pro své klienty hledám byt či dům 
v lokalitě Brno-Slatina, Brno-Líšeň 
a dále na východ do 20 km od Brna. 
Nabídnuté domy mohou být určeny 
i k přestavbě.

realitní makléř Ing. Zdeněk Horniaček
) 605 484 889, horniacek@e-finance.eu

Pro významného klienta hledám 
ke koupi prostorný RD nebo vilu 
se zahradou v Brně-Černých Polích 
v blízkosti Mendelovy univerzity. RD 
na klidném místě v dobrém stavu 
s garáží nebo parkováním na vlast-
ním pozemku. Děkuji za nabídky.

realitní makléř Vladimír Glos
) 603 119 957, glos@e-finance.eu

Hledám ke koupi chatu, chalupu 
k rekreačním účelům s menší za-
hradou. Nejlépe cca do 70 km od 
Brna. Preferuji dům, který bude 
ihned obyvatelný, menší opravy 
nevadí. Cena do 1 100 000 Kč.

realitní makléřka Marcela Kadlčková
) 732 915 770, kadlckova@e-finance.eu

Pro své klienty s připravenou ho-
tovostí hledám ke koupi stavební 
pozemky v okolí Hodonína a Blan-
ska. Pozemky rovinaté, orientova-
né na jih, sítě na pozemku. Děkuji 
za nabídky.

realitní makléř Mgr. Aleš Staněk
) 737 950 001, ales.stanek@e-finance.eu

BYTY
� Hledám ke koupi byt 
1+kk nebo 1+1 v Lysicích. 
Byt v jakémkoli stavu, pod-
mínkou balkon. 
  ) 737 950 001

RODINNÉ DOMY
� Koupím rodinný dům mi-
nimálně 2+1 s menší zahra-
dou v okolí Brna do 25 km. 
Např směr Dolní Kounice, 
Bílovice nad Svitavou, Kuřim 
nebo Ochoz u Brna. Menší 
opravy nevadí.
  ) 732 915 770

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Blansko /

� Hledám ke koupi rodin-
ný dům v obci Svitávka, Se-
branice, Skalice nad Svi ta-
vou, okres Blansko a blízké 
okolí. Zahrada pod mínkou, 
stav domu k okam ži tému 
bydlení, drobné opra vy do-
mu nevadí.
  ) 725 777 142

� Hledáme ke koupi ro-
din ný dům 3+1 v Kní nicích 
u Boskovic. Chce me sa mo-
statně stojící, se za hradou 
500 m2 a více. Vjezd přímo 
na po ze mek podmínkou. 
Ideálně s možností rekon-
strukce podkroví. Finance 
máme, spěcháme!
  ) 608 911 775

Blansko
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

RD 3+1, Svinošice
Okres Blansko, Svinošice. Prodej RD 3+1 se za hradou ve vy-
hledávané lokalitě. Celková výměra 2 461 m2. Sítě: plyn, elektřina 
v mědi 230 a 400 V, obecní voda a vlastní čistička odpadních vod, 
dvě garáže. G** 
3 990 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 11 783 Kč*

Nájemní dům, Pohořelice
Okres Brno-venkov, Pohořelice. Prodej cihlového 
nájemního domu v centru na ulici Komenského. 
V současné době budova slouží jako sídlo firmy, 
kanceláře, lze přestavět na bytový dům. Kompletní 
sítě. K domu náleží dvůr, který je možno využívat 
na parkování aut. G** 

11 000 000 Kč ) 725 777 142

Sýpka, Lomnice u Tišnova 
Okres Brno-venkov, bývalá sýpka, CP 1 051 m2, 
užitná plocha 1 650 m2. Sítě na hranici pozemku. 
Přízemí, 2 plnohodnotná patra a 2 patra půdního 
charakteru. Dále sklad a kancelář se sociálním 
zázemím. G** 

4 990 000 Kč ) 721 610 512

RD 6+2 s pozemkem 1 267 m2, Lysice
Okres Blansko, Lysice, RD 6+2, klidná a exkluzivní část obce, 
jedno směrná klidná ulice. V blízkosti zámek, hotel a místní park. 
Na pozemku kůlna s garáží a další garáž. Na zahradě ovocné 
stromy. G** 
3 000 000 Kč ) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 8 859 Kč*

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

www.brnenske-byty.cz 9

e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Brno-venkov

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
STABILNÍ A ÚSPĚŠNÉ 

SPOLEČNOSTI

Volejte nám na 

602 850 800



* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Stavební pozemek 1 000 m2, Bošovice
Okres Vyškov. Prodej stavebního pozemku pro RD 1 000 m2 v obci 
Bošovice. Pozemek leží v boční ulici v klidné části obce. Elektřina, 
voda, plyn u hranice pozemku, kanalizace cca 60 m od parcely. 
Uliční šíře cca 25 m. Možnost realizace stavby na klíč.

1 000 Kč/m2 ) 777 144 642

Stavební pozemek 1 000 m2, Vyškov-Lhota
Okres Vyškov, Vyškov-Lhota. Prodej 4 stavebních pozemků v krásné 
lokalitě. Pozemky ihned k výstavbě, CP od 1 000 m2, uliční šíře 
20 m, komletní sítě při hranici pozemku, příjezdová komunikace 
obecní. Dostupnost centra města: Vyškov 5 min., Brno 40 min.

2 000 Kč/m2 ) 608 911 775

Stavební pozemek 210 m2, Brankovice
Okres Vyškov, Brankovice. Prodej stavebního pozemku na atrak-
tivním místě o výměře 210 m2. Pozemek se nachází kousek od 
centra obce na okraji stávající zástavby, k dispozici jsou kompletní 
sítě. Velice dobré autobusové spojení na Brno cca 1 hod.

200 000 Kč ) 737 950 001

Penzion, Olšany u Vyškova
Okres Vyškov, Olšany. Prodej zavedeného a prosperujícího pen-
zionu s restaurací v Olšanech. Dům zkolaudován v roce 2002. 
Restaurace 45 míst, salonek 30 míst. Ubytování 8 pokojů 22 lůžek. 
Nemovitost je vhodná i k pořádání firemních i rodinných akcí, 
svatby a oslavy s ubytováním, soustředění sportovců a jiné. G** 
11 000 000 Kč ) 725 777 142

Vyškov
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

BYTY
� Hledáme ke koupi byt 2+1 nebo 
3+1 v Ostrově u Macochy nebo blíz-
kém okolí. Nabídněte.

) 603 571 112

� Hledáme ke koupi byt 3+1 nebo 
i 3+1 v Adamově s balkonem nebo 
terasou a sklepem. Preferujeme vyšší 
patro. Nabídněte.

) 737 933 326 

� Hledám ke koupi byt 1+kk, 1+1 
v Lysicích. Byt v jakémkoli stavu, pod-
mínkou balkon.

) 737 950 001 

POZEMKY
� Koupím pozemek ke stavbě RD 
v obci Rájec-Jestřebí. Nejlépe kolem 
500 m2. Inže nýrské sítě u pozemku.

) 721 610 512

� Koupím pozemek u Slav kova. 
S mož ností stavby ihned, sítě: elek-
třina, voda. Příjezdová cesta obecní. 
Velikost aspoň 500 m2. Peníze ihned!

) 608 911 775

� Koupím pozemek tak 600 m2 
s rekreační chatou v blízko Křetínské 
přehrady u Letovic nebo vhodný pro 
její výstavbu. Elektřina nutná, voda 
výhodou. Blízko k vlaku nebo auto-
busu. Platím hotově.

) 603 119 957

� Koupím stav. parcelu v Lipův ce 
a okolí. Velikost min. 300 m2, pod-
mínkou sítě v dosahu. I dům k demo-
lici, řadový i volně stojící. Hotovost. 

) 734 699 982

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi dům 3+1, pří-
zemní s menším dvorkem nebo za-
hrádkou. Dům v dobrém stavu, menší 
opravy nejsou překážkou. Garáž nebo 
místo pro parkování vítám. Platím 
hotově.

) 608 300 255

CHATY, CHALUPY
� Hledám ke koupi domek, chalu-
pu, chatu k rekreaci v okolí Lipůvky, 
Lažan, Šebrova, Olešné nebo blízkém 
okolí. Podmínkou je zahrada. Prosím 
nabídněte. Děkuji. 
 ) 608 300 255

Aktuální  poptávka: / Blansko /

Stavební pozemek 2 424 m2, Černovice 
Okres Blansko, Černovice, prodej rovinatého pozemku 2 424 m2 
k výstavbě RD v klidné obci. Kompletní sítě na hranici pozemku 
(elektřina, plyn, obecní vodovod, kanalizace). Možnost rozdělení 
pozemku na dvě stavební parcely.

400 Kč/m2 ) 721 610 512

Stavební pozemek 1 971 m2, Horní Lhota 
Okres Blansko, Horní Lhota u Blanska. Prodej stavebních pozemků 
v klidné a žádané lokalitě Blanska. Pozemek se nachází 3 km od 
centra města Blanska, v okolí krásné přírody. Dle ÚP je pozemek 
určen pro bydlení, příjezd po zpevněné komunikaci. Sítě: elektřina, 
voda na hranici pozemku, možnost napojení na obecní kanalizaci.
300 Kč/m2 ) 737 950 001

Stavební pozemek 1 798 m2, Horní Lhota 
Okres Blansko, Horní Lhota u Blanska. Prodej stavebních pozemků 
v klidné a žádané lokalitě Blanska. Pozemky se nachází 3 km od 
centra města Blanska, v okolí krásné přírody. Celková výměra 
1 798 m2. Sítě: elektřina, voda se nachází 50 m od pozemků, 
možnost napojení na obecní kanalizaci.
500 Kč/m2 ) 737 950 001

Stavební pozemek 756 m2, Vranová
Okres Blansko, stavební pozemek 756 m2, veškeré sítě, elektřina, 
voda, plyn, na hranici pozemku. Příjezdová asfaltová komunikace 
až k pozemku v klidné části obce 500 m od Křetínské přehrady. 
Pozemek je vhodný pro milovníky přírody a rybáře, ke stavbě 
rodinného domu, chalupy, chaty.
590 000 Kč ) 737 933 326 

Stavební pozemek 5 929 m2, Bohdalice
Okres Vyškov, pozemek o celkové výměře 5 929 m2, územním plá-
nem z části určen pro výstavbu RD. Situovaný na okraji obce podél 
silnice na Bučovice. Sítě: vodovod, plyn, elektřina u hranice pozem-
ku. Dobrá dopravní dostupnost do Brna. Vhodné pro developery.

350 Kč/m2 ) 602 642 963

RD 3+1, ulice Ztracená, Bučovice
Okres Vyškov, Bučovice. Prodej cihlového RD 3+1 se zahradou 
a dvorkem ve vyhledávané lokalitě. Celková výměra 743 m2. Sítě: 
plyn, elektřina, obecní voda a kanalizace. Dům se nachází v klidné 
části Bučovic v tiché slepé ulici současně kousek od centra. G** 
1 270 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 3 751 Kč*
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BYTY
� Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 
3+1 v Ivanovicích na Hané. Stav bytu 
nerozhoduje. Spěchám.

) 608 300 255

� Koupím byt 2+1 na Vyškovsku, 
ideálně Hvězdlice a směr Vyškov. 
V dosahu ČD. Ihned k bydlení, bez 
oprav. Nabídněte! 

) 608 911 775

RODINNÉ DOMY
� Koupím RD v obci Rousínov, Slav-
kov u Brna a blízkém okolí, Kře no vice, 
Zbýšov. Zahrada podmín kou, ihned 
k bydlení, drobné opravy nevadí. 

) 725 777 142

� Koupím RD v okolí Vyš  kova, směr 
Ivanovice na Hané. Se za hradou a ga-
ráží, popř. parkovacím stáním před 
domem. Cena dle stavu. 

) 737 933 326 

� Koupíme RD 2+1 a větší v Rou sí-
nově. Stačí menší za hrádka. Pozemek 
min. 200 m2. Ke kompletní rekon-
strukci nevadí. Smí šené zdivo není 
překáž kou. Na chystána hotovost.

) 734 699 982

POZEMKY
� Koupím st. pozemek min. 300 m2 

v okolí Brna pro stavbu men šího RD.
) 732 915 770

CHATY, CHALUPY
� Hledáme ke koupi chatu, chalu-
pu nebo menší domek k rekreačním 
účelům s menší zahradou. Nejlépe 
cca do 70 km od Brna. Preferujeme 
dům, který bude ihned obyvatelný, 
menší opravy nevadí. 

) 732 915 770

Aktuální  poptávka: / Vyškov /

Hodonín,  
Břeclav, Znojmo

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory BYTY
� Koupím byt 3+1 v Hodo-
níně. Ideálně starší cihlová 
zástavba blízko náměstí. 
S možností parkování a bal-
konem.
  ) 608 911 775

RODINNÉ DOMY
� Koupíme rodinný dům 
v obci Velké Němčice, Hus-
topeče, Vranovice, Kře pice 
a okolí, zahrada pod mín kou, 
stav domu k okam ži tému 
bydlení, drob né opra vy do-
mu nevadí.
  ) 725 777 142

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Hodonín, Břeclav, Znojmo /

� Hledám ke koupi rodin-
ný dům v Břeclavi a blízkém 
okolí, dům v obyvatelném 
stavu, zahrada podmínkou. 
  ) 737 950 001

� Koupíme RD na Jižní Mo-
ravě nejlépe v okolí Břeclavi. 
Požadujeme zahrádku nebo 
dvorek a napojení na sítě. 
Menší opravy nevadí. 
  ) 737 933 326 

POZEMKY
� Koupím stavební poze-
mek ve Znojmě a v jeho 
oko lí do 15 km, včetně IS.
  ) 605 484 889

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Výrobní hala, Zbýšov u Slavkova
Okres Vyškov, hospodářský objekt ke skladování nebo lehké výrobě, 
užitná plocha 600 m2, částečně rekonstruovaný, nově zastřešená 
plocha cca 350 m2. S pozemkem o výměře 720 m2. Sítě: elektřina, 
voda. Dobrá dostupnost do Brna (cca 20 km) a na dálnici D1. 
Možný příjezd kamionové dopravy až k objektu. G** 
4 200 000 Kč ) 602 642 963

Hotel Dukla, Vyškov
Okres Vyškov. Prodej zavedeného a prosperujícího hotelu Dukla 
po částečné rekonstrukci s restaurací, diskotékou, bary a dalšími 
prostory na ulici Dědická. U hotelu jsou 2 parkoviště, příjezdová 
rampa. Budova je ve velmi dobrém stavu po částečné rekonstrukci 
(nová střecha, kotelna, rozvody elektřiny, vody, kanalizace). G** 
26 000 000 Kč ) 725 777 142

RD 5+2, Vracov
Okres Hodonín, Vracov. Prodej rodinného domu 5+2 s garáží, skle-
pem a zahrádkou, vhodný jako dvougenerační. Plocha pozemku 
292 m2, dispozice domu 3× pokoj, 2× kuchyně, 2× koupelna, 
samostatné WC. G**
1 390 000 Kč ) 603 571 112
Měsíční splátka hypotéky: 4 105 Kč*

BYTY
� Z důvodu změny zaměst-
nání sháním ke koupi byt 
2+1 nebo 3+kk v Bučovicích. 
Může být i panelový v pů-
vod ním stavu s bal konem. 
Peníze ihned. Nabídněte.
  ) 603 119 957

� Koupíme byt 3+1 ve Vyš-
kově. Byt co nej blíže centru 
města a k rekonstrukci. 
  ) 721 610 512

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Vyškov /

RODINNÉ DOMY
� Nutně hledáme ke koupi 
RD ve Vyškově nebo Drno-
vicích. Může být i starší k re-
konstrukci, se zahradou. 
  ) 603 571 112

� Koupím RD v Pustiměři, 
na lokalitě nezáleží, i před 
rekonstrukcí, pod mín kou 
ales poň malá zahra da. Plat-
ba hotově, cena dle stavu.
  ) 737 950 001

www.brnenske-byty.cz 11

Vyškove-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Další nabídku více než 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 



RD s 5 byty, Moravská Nová Ves
Okres Břeclav, Moravská Nová Ves. Prodej RD po kompletní rekon-
strukci na náměstí, 5 bytových jednotek, kompletně podsklepeno. 
Sítě: elektřina 230/400 V, veřejný vodovod, kanalizace, plynová 
přípojka. G**
7 000 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 20 671 Kč*

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Prodej stavebních pozemků od 520 m2 do 1 397 m2, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej 21 stavebních pozemků v lokalitě "Panská zahrada" pro okamži-
tou výstavbu samostatně stojících RD. Vybudovány všechny sítě a příjezdové cesty. Více informací 
u makléře.

od 497 120 Kč ) 734 699 982

Rezervováno

Prodáno

R

P

RD 5+kk, Sedlec u Mikulova
Okres Břeclav, Sedlec u Mikulova. Prodej rodinného domu 5+kk 
v řadové zástavbě. Celková plocha pozemku je 967 m2, z toho 
zastavěná plocha a nádvoří 397 m2 a zahrada 570 m2. Dům je 
napojený na všechny IS a má svoji studnu k užitkovým účelům G**
3 490 000 Kč ) 603 571 112
Měsíční splátka hypotéky: 10 306 Kč*

Komerční pozemek 1 744 m2, Hustopeče
Okres Břeclav, Hustopeče. Prodej pozemku o vý měře 1 744 m2. 
Jedná se o pozemek 0,5 km od Hustopečí, v územním plánu Hus-
topečí je pozemek veden jako zahrada s možností stavby chatky do 
25 m2. Přímo k pozemku vede zpevněná příjezdová cesta, elektřina 
je v dosahu 30 m a voda 15 m od pozemku.
650 Kč/m2 ) 734 699 982

Pozemek 215 m2, vinný sklep Jevišovka
Okres Břeclav, Jevišovka. Prodej pozemku 215 m2 s vinným sklíp-
kem v obci Jevišovka. Voda i elektřina je na pozemku. Vhodné 
k rekonstrukci dle vlastních představ. Možnost stavby k rekreaci. G**

310 000 Kč ) 777 144 642

Zahrada 1 375 m2 s chatkou, Břeclav
Okres Břeclav, zahrada 1 375 m2 s chatkou a vi nohradem nedaleko 
řeky Dyje. Krásná rovná za hrada s příjezdem až na pozemek. 
Vhodná k relaxaci a k odpočinku. Zahrada je osázena ovocnými 
stromy. K dispozici je i studna a vinný sklípek cca 10 m2. G**
450 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 1 392 Kč*

Chata Strážnice, Baťův kanál
Okres Hodonín, Strážnice. Prodej rekreačního objektu 4+kk ve 
vyhledávané lokalitě Baťův kanál. Nová dvoupodlažní dřevěná 
chata z roku 2009 vhodná i k celoročnímu využití. Pozemek 
3 891 m2, garáž. G**
2 200 000 Kč ) 608 300 255
Měsíční splátka hypotéky: 6 497 Kč*

Dům 8+2 s bazénem a balkonem, Hodonín
Okres Hodonín, Velkomoravská. Nabízíme k prodeji rodinný 
dvougenerační dům 8+2 s krytým bazénem, dvorem, terasou 
a balkonem v centru Hodonína. Celková výměra 443 m2. Sítě 
kompletní. G** 
5 000 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 14 765 Kč*

Výrobní a skladovací areál, Hodonín
Okres Hodonín, Velkomoravská. Nabízíme k prodeji výrobní a skla-
dovací areál v centru Hodonína. Celková výměra 1 233 m2, zastavěná 
plocha 557 m2, kompletní sítě, příjezd pro nákladní dopravu. Celek je 
vhodný pro sídlo firmy, podnikání, sklady, výroba. Výborná dopravní 
dostupnost, centrum Hodonína, veškerá občanská vybavenost. G** 
6 000 000 Kč ) 725 777 142
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BYTY
� Hledám ke koupi menší byt v Ho-
doníně o velikosti 2+1 nebo 2+kk 
v za chovalém stavu.

) 776 271 858

� Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 
3+1 v Miro sla vi. Stav ne roz hoduje. 
Nabídněte. Děkuji.

) 608 300 255

� Hledám ke koupi byt s balkonem 
2 až 3+1 v Hodoníně. Menší opravy 
nevadí.

) 777 144 642

� Hledám ke koupi byt 3+1 po 
rekonstrukci v Hodoníně. I v pane-
lovém domě s výtahem. Výhodou 
vyšší patro.

) 721 610 512

RODINNÉ DOMY
� Koupíme RD, nejraději novostav-
bu 4+1 se zahrádkou, ve Znojmě, Pří-
měticích nebo Suchohrdlech. Spěchá.

) 603 571 112

� Koupím dům 3+1 nebo větší 
v Břeclavi. Hned k nastěhování. Řa-
dovka mi nevadí, samostatně stojící 
nebo rohový je výhodou.

) 734 699 982

� Koupíme RD na Jižní Moravě 
nej lépe okolí Břeclavi. Požadujeme 
zahrádku nebo dvorek a napojení na 
sítě. Menší opravy nevadí.

) 737 933 326 

CHATY, CHALUPY
� Koupíme chatu, chalupu nebo 
menší domek k rekreačním účelům 
s menší zahradou. Nejlépe cca do 
70 km od Brna. Preferujeme dům, 
který bude ihned obyvatelný, menší 
opravy nevadí.

) 732 915 770

� Hledám ke koupi pozemek k re-
kreaci nebo chatu na břehu řeky 
Moravy popřípadě podblíž Baťova 
kanálu. Samota nebo polosamota. 
Příjezd autem. 

) 776 271 858

Aktuální  poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

RD 2+1, Lhota u Pačlavic
Okres Kroměříž, RD se zahradou přes 1 000 m2, 2 velké poko-
je, kuchyň, koupelna, WC, elektřina, prostorná půda s možností 
vestavby, vodovod, plyn na fasádě, kanalizace, studna. Možnost 
koupě na měsíční splátky. G**

298 000 Kč ) 602 642 963

RD 2+1, Jestřabice u Koryčan
Okres Kroměříž. Prodej RD 2+1 k rekonstrukci v obci Jestřabice 
u Koryčan s pozemkem 407 m2. V domě je zavedena elektřina, 
voda před domem, kanalizace v obci plánována. Ze zahrady je 
výhled do krajiny. G**
400 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 1 182 Kč*

RD 3+1 se zemědělskou stavbou, Koryčany
Okres Kroměříž, jednoposchoďový RD 3+1 se zemědělskou stav-
bou (mlat) a 2 zahradami. Dům je cihlový, s možností využití 
rozsáhlého podkroví (70 m2). Zaveden plyn, elektřina 440 V, obecní 
vodovod i vlastní studna. G**
2 100 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 6 202 Kč*

Penzion, Troubky-Zdislavice
Okres Kroměříž, obec Troubky-Zdislavice. Rodinný dům vhod-
ný k bydlení i podnikání, zahrada CP 4 296 m2. Je zde možné 
ubytování sportovců různých druhů sportu. Prostředí vhodné 
k pořádání oslav, svateb či firemních akcí. Atraktivní investiční 
příležitost. Cena včetně kompletního vybavení. G**
4 500 000 Kč ) 608 300 255

Komerční objekt, Hustopeče u Brna
Okres Břeclav, Hustopeče u Brna. Prodej komerčního objektu 
s pozemkem na ulici Bratislavská. Celkem 6 956 m2, příjezd pro 
kamiony, sítě, výborná poloha objektu u dálnice D2, odbočovací 
pruh do areálu. Celý areál je oplocen a napojen na plynovod, 
vodovodní řád, kanalizaci, elektrorozvody, vlastní trafostanice. G**
14 900 000 Kč ) 725 777 142

Novostavba RD 3+kk, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej projektu novostavby rodinného 
domu 3+kk. Zastavěná plocha 73 m2, užitná plocha domu 62 m2. 
Energeticky velmi úsporná dřevostavba. Uvedená cena nemovitosti 
je včetně pozemku. G**
2 420 000 Kč  ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 7 147 Kč*

Kroměříž
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory
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Hodonín, Břeclav,
Znojmo

NEJ
férovější

Jezdím 
málo,
platím 
málo.

Ročně ujeté 
kilometry

do 5 000 km
do 7 500 km
do 10 000 km
do 12 500 km
do 15 000 km

Sleva 
povinné 
ručení

40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

Sleva 
havarijní 
pojištění

30 %
25 %
20 %
10 %
5 %

Sjednejte si on-line na 
www.Pojisteni.Com

nebo na 
pobočce e-Finance
v OC Olympia Brno



RODINNÉ DOMY
� Hledáme ke koupi rodin-
ný dům ve Velké Bíteši. Stav 
domu nerozhoduje, zvlád-
neme i re konstrukci. Může 
být i řadovka. Podmínkou je 
po zemek 500 m2 a základní 
inženýrské sítě. Se stě ho-
váním nespě cháme.
  ) 608 911 775

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava /

CHATY, CHALUPY
� Koupím starší RD k rekre-
a ci na Vy sočině. I v hor ším 
sta vu, větší po ze mek s pěk-
ným vý hledem. Hotovost.
  ) 734 699 982

� Koupím venkovské sta-
vení na Vysočině v blízkém 
okolí Bystřice nad Pernštej-
nem, pozemek min. 500 m2.
  ) 732 915 770

BYTY
� Koupím byt v Jihlavě, nejlépe lo-
kalita "U dubu". Termín nastěhování 
koncem roku. Nabídněte.

) 606 343 237

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi menší rodinný 
dům v okolí Jihlavy v klidném pros-
tředí se zahrádkou. Pár středního 
věku chce užívat na venkově klidu 
a sluníčka. Nejlépe už od června. 
Děkuji za nabídky.

) 602 318 778

� Koupíme rodinný dům v Bystřici 
nad Perštejnem. Minimálně 3+1 
se za hradou i k rekonstrukci. Ne 
u hlavní cesty.

) 721 610 512

� Koupím RD v Třebíči nebo nej-
bližším okolí. Stav domu neroz ho-
duje. Zahrada vítána. Nabídněte.

) 608 300 255

POZEMKY
� Koupíme pozemek v Jihlavě 
v klid nější lokalitě: např. Na Slunci, 
Sa sov, Horní Kosov, Staré Hory apod.

) 602 318 778

� Koupím stavební pozemek do 
1 000 m2 v Jihlavě nebo okolí do 
10 km. Může být i zahrada s chat-
kou. Pouze zasíťovaný – elektřina, 
voda. Nabídněte.

) 606 343 237

CHATY, CHALUPY
� Koupím chalupu nebo rodinný 
dům z Brna směrem Vysočina nebo 
Drahanská vrchovina. Nej lépe mimo 
hlavní komunikace, stav nerozhoduje, 
pozemek mini málně 500 m2, samo-
statně stojící, příroda, lesy, rybník.

) 725 777 142

� Mladá rodina hledá ke koupi chatu 
nebo rekreační domek na Vysočině, 
nej lépe v okolí Nového Města na Mo-
ra vě. Vodovod nebo vlastní studna 
pod mínkou. 

) 603 571 112

� Koupím chalupu nebo celoročně 
obyvatelnou chatu v okolí Havlíčkova 
Brodu. Podmínkou je elektřina, na 
stavu nezáleží, platba v hotovosti.

) 737 950 001

� Koupíme RD, chalupu se zahra-
dou na Vysočině u Nového Města. 
K rekreaci nebo bydlení s parcelou 
800 m2. Klidné místo, příjezd autem. 
Platba v hotovosti, cena dle stavu.

) 603 119 957

Aktuální  poptávka: / Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava /

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

RD 2+kk, Jimramov
Okres Žďár nad Sázavou, cihlový, částečně zrekonstruovaný RD 
2+kk, zastavěná plocha 45 m2, za hrada 176 m2. Sítě kompletní, 
vytápění plynovými přímotopy, ohřev TUV bojlerem. Parkování 
vedle domu. G**
890 000 Kč ) 732 915 770
Měsíční splátka hypotéky: 2 629 Kč*

Chalupa 4+kk, Sejřek
Okres Žďár nad Sázavou, chalupa 4+kk, UP 89 m2, CP 1 056 m2, 
krásná kachlová kamna, rekonstrukce v roce 2000 (rozvody, omít-
ky, odizolování, koupelna, tarasy pod plot, atd.). Klidné slunné 
místo. G**
2 650 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 7 826 Kč*

RD 3+1, Rožná 
Okres Žďár nad Sázavou, RD 3+1 s terasou, garáží a zahradou 
153 m2. V patře se nachází další od dělené komerční prostory, 
přízemí je využíváno jako restaurace se zastřešenou letní zahrádkou 
pro 50 osob. G**
1 525 000 Kč ) 776 446 335
Měsíční splátka hypotéky: 4 504 Kč*

Stavební pozemek 2 998 m2, Ruda
Okres Žďár nad Sázavou. Prodej mírně svažitého, oploceného 
stavebního pozemku pro RD v obci Ruda u Velkého Meziříčí. 
Velikost pozemku je 2 998 m2, uliční šíře ve spodní části cca 30 m 
a v horní 20 m. Sítě u hranice. 

380 Kč/m2 ) 777 144 642

Stavební pozemek 466 m2, Rodkov
Okres Žďár nad Sázavou, rovinatý stavební pozemek 466 m2 v obci 
Rodkov. Jedná se o proluku mezi dvěma domy. Uliční šíře cca 24 m, 
délka v nejkratší části pozemku cca 11 m, v nejdelší části 25 m. Sítě 
na pozemku – elektřina, obecní vodovod.

139 800 Kč ) 721 610 512

Stavební pozemek 16 767 m2, Jimramov
Okres Žďár nad Sázavou, pozemky o výměře 16 767 m2, v současné 
době jako trvalé travní porosty. Je zažádáno o změnu územního 
plánu na pozemky k rekreaci s chovem koní. Šířka 105 m2, délka 
cca 150 m2.

2 515 050 Kč ) 721 610 512

Pozemek 1 794 m2, Tři Studně
Okres Žďár nad Sázavou, Tři Studně. Prodej pěkného pozemku 
o výměře 1 794 m2 s výhledem na obec. V současnosti je poze-
mek veden jako trvalý travní porost, lukrativní lokalita. Na parcele 
135/6 by měly vést v budoucnu všechny inženýrské sítě, výborná 
investiční příležitost.
1 100 Kč/m2 ) 725 777 142

RD 4+1, novostavba, Záblatí
Okres Žďár nad Sázavou, Osová Bítýška, Záblatí. Prodej projektu no-
vostavby RD se samostatnou garáží, zastavěná plocha 156 m2, užitná 
plocha domu 106 m2. Cena vč. kompletního dokončení a veškeré 
administrativy spojené se stavbou domu. A, 99 kWh/(m2∙rok)**
3 450 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 10 188 Kč*
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Žďár nad Sázavou,  
Třebíč, Jihlava

e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

CHCETE ZDE VAŠI NEMOVITOST 

INZEROVAT ZDARMA?

Volejte nám na 725 541 414



Pro své klienty nutně hledám ke 
koupi byt 3+1, nejlépe s balko-
nem, dostupností MHD, v lokali-
tách  Brno-Královo Pole, Řečkovice, 
Medlánky. Byt může být novostav-
ba nebo i byt k rekonstrukci .

realitní makléřka Romana Kaniová 
) 603 571 112, kaniova@e-finance.eu

Pro svoje klienty a investory hledám 
ke koupi stavební pozemky v oko-
lí Brna do maximální vzdálenosti 
30 km. Vybudování inženýrských 
sítí není podmínkou.

realitní makléřka Jana Bradáčová
) 776 446 335, bradacova@e-finance.eu

e-Finance, a.s., realitní divize

POBOČKA JIHLAVA

Naši realitní specialisté
pro Vysočinu hledají pro  
své klienty:

Naši realitní specialisté  
hledají pro své klienty:

Pro našeho klienta se zajištěným 
financováním hledám ke koupi ro-
dinný dům se zahradou v Jihlavě 
nebo Třebíči a okolí do 15 km. Plo-
cha pozemku do 1 500 m2. Možno 
i větší RD určený k rekonstrukci. 
Platba v hotovosti. Nabídněte.

manažer pobočky, realitní makléř Ivo Mezlík
) 606 343 237, mezlik@e-finance.eu

Pro své klienty hledám ke koupi sa-
mostatný nebo řadový RD v Ji hlavě 
v klidnější lokalitě jako je např. Na 
Slunci, Sasov, Horní Kosov, Staré 
Hory apod. Dům min. 4+kk. Nejlé-
pe od přímého majitele. Investice 
do 4 500 000 Kč. Děkuji za nabídky.

realitní makléřka Kristýna Vostálová
) 602 318 778, vostalova@e-finance.eu

Pro našeho klienta se zajištěným 
financováním hledám ke koupi sta-
veb ní pozemek nebo RD – i k re-
konstrukci, do 1 500 m2 v Jihlavě, 
Třebíči nebo okolí do 15 km. Klidná 
lokalita s dobrou dopravní dostup-
ností a vzdáleností k D1. Nabídněte.

realitní makléř Roman Bartůněk
) 736 416 836, bartunek@e-finance.eu

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Nová obchodní galerie v budově Globus v centru Jihlavy
Nabízíme pronájem nově zrekonstruovaných ploch v prvním patře obchodního domu Globus na 
adrese Žižkova 13 v Jihlavě. Plánované otevření galerie je v termínu do konce roku 2017. 
Nové obchodní prostory budou o výměrách 1 × 29 m2, 2 × 36 m2, 2 × 37 m2, 1 × 38 m2, 3 × 40 m2, 
1 × 41 m2, 1 × 45 m2, 1 × 74 m2, 1 × 106 m2. V rámci rekonstrukce a opravy budovy zde vznikne nový 
osobní výtah, výměna oken, zateplení pláště budovy, vlastní parkoviště ve dvorní části budovy. G** 

Pronájem od 1 500 Kč/m2/rok ) 606 343 237

Chata 2+kk, Mirošov u Bobrové
Okres Žďár nad Sázavou, chata 2+kk, ZP 40 m2, v chatě krb, spla-
chovací WC, kuchyně s plynovým sporákem, spousta úložných 
prostor, krásné a klidné prostředí lesů. Možnost koupání, houbaření, 
vycházek. G**

349 000 Kč ) 603 119 957

Chata 4+1, Čáslavice 
Okres Třebíč, Čáslavice. Prodej podsklepené chaty 4+1 se zahradou. 
Dřevěná chata je na vlastním pozemku v krásném a klidném místě 
nedaleko Nového rybníku. Vlastní studna, elektřina, vnitřní krb. 
Obecní příjezdová nezpevněná cesta až k chatě. G**
1 199 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 3 544 Kč*

Statek se zahradou, Nová Říše
Okres Jihlava. V zastoupení majitele nabízíme k prodeji objekt 
bývalého statku se zahradou v obci Nová Říše nedaleko Telče. 
Nemovitost se skládá z objektu bývalého statku o zastavěné ploše 
658 m2 a přilehlé zahrady o rozloze 1 187 m2. G**
1 000 000 Kč ) 606 343 237
Měsíční splátka hypotéky: 2 953 Kč*

Podnikatelské centrum, Dačice
Okres Jindřichův Hradec, podnikatelské centrum, ZP 2 989 m2, CP 
5 168 m2. Objekt se skládá z administrativní budovy s nákladním 
výtahem a dalších 11 objektů. Všechny prostory jsou udržované, 
stále funkční, v současné době pronajímané majiteli firem se 
zaměřením na velkoobchod, výrobu, servis, restaurace atd. G**
16 900 000 Kč ) 725 777 142

Jindřichův Hradec
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Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jihlava

e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555



* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. 

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. 

TOP nemovitosti v naší nabídceTOP nemovitosti v naší nabídce

69 000 000 Kč ) 602 642 963

Polyfunkční dům, Brno-Zvonařka
• 4 podlažní novostavba s možností nástavby dalších 2 pater
• Celková současná užitná plocha 2 100 m2

• Vysokozátěžové podlahy
• Úsporné vytápění tepelnými čerpadly
• Blízkost centra města s veškerou infrastrukturou
• Cena je k projednání
PENB třídy A, 56,6 kWh/(m2∙rok)**

od 6 900 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: od 20 376 Kč*

RD 4+kk se zahradou, Nebovidy
• Cihlové novostavby 4+kk s garáží a zahradou
• Konec obce pod lesem, klidné místo
• Provedení domů v nadstandardu, podlahové vytápění
• Výborná dostupnost Brnu
• Kolaudace konec roku 2017
• Nízké měsíční náklady na provoz domu
PENB třídy C, 193 kWh/(m2∙rok)**

6 500 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 19 195 Kč*

Novostavba RD 4+1, Drásov
• Krásná, vzdušná novostavba, kolaudace zima 2017–2018
• Pozemek 1 209 m2, užitná pl. 220 m2, zastavěná pl. 121 m2

• Moc hezká lokalita v blízkosti lesů
• Výborná dostupnost do Brna, Tišnova i Blanska
• Napojení na všechny sítě
• Skvělá občanská vybavenost
PENB třídy B, 82 kWh/(m2∙rok)**

BARMAN, BARMANKA
Znáte koktejly, umíte je míchat a tahle práce Vás baví? 

Nabízíme Vám jedinečnou možnost dělat barmana, barmanku 
v historické budově divadla Reduta v Brně na Zelném trhu. 
Nabízíme plat 20 000–30 000 Kč + další benefity.

VEDOUCÍ SMĚNY 
V HOTELOVÉ RESTAURACI
Baví Vás gastronomie, obsluha hostů a komunikace s nimi? 

Hledáme vedoucího směny, který směnu řídí, stará se o chod re-
staurace a chce se ve svém oboru dále zdokonalovat a vzdělávat. 
Nabízíme plat 20 000–30 000 Kč + další benefity.

OBSLUHA HOSTŮ V RESTAURACI, 
KAVÁRNĚ A BUFÉ
Chcete si přivydělat a plánovat směny, jak potřebujete Vy? 

Do našich dvou provozoven přijmeme brigádníky na pozici číšník, 
servírka. Vítáme studenty/ky i absolventy/ky. 
Nabízíme plat 85–100 Kč/hod. + další benefity

SAMOSTATNÝ KUCHAŘ, KUCHAŘKA 
Chcete mít zodpovědnost za přípravu jídel a naučit se novým 
věcem a postupům, které jste možná dodnes neznal/a? 

Pro mezinárodní eFi Hotel Brno*** hledáme kuchaře/kuchařku. 
Nabízíme mzdu 120–135 Kč/hod. + další benefity. 

POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI 
Láká Vás spolupráce se zkušenými kuchaři a příjemnou 
obsluhou? 

Pro hotelovou restauraci eFi Hotelu Brno*** přijmeme pomocníka 
nebo pomocnici do kuchyně. Nabízíme čistou mzdu 80–90 Kč/hod.

Hledáme nové zaměstnance!

Kontaktujte nás: +420 607 095 149, smidkova@e-finance.eu
www.e-finance.cz/kariera

Hledám
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