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Přibývá bytů na kšeft. Vede Mikulov 
i

pŘíKLAD vÝvolr cEN v HusToprčícH nn gŘecLavsxu

Gerveneczot4
K prodeii bylo celkem 60 bVtŮ, ieiichž průměrná cena
byla 22 tlsíc korun za metr čtveréční.

Leden 2o15i
K prodeji by]o 16 bytŮ, jeJicnž průměrná cena
stoupla na 26 tl§Íc korun za mětr čtvereční.

současnost
K prode|i je t6 býtŮ, jejichž průměrná cena
je 37 t|§Íc kořun za metr čtvereční.přépřod€Je.

Wťee'ť.aw*Mrx,
&{od{§míffig&.ť;"

ffiwr*§*mu§rt:,
S průměrným po-
čtem bytŮ získaných
za účelem nájmu či
přeprodeie se odha-
dy makléřŮ rozchází,
pohybují se mezi
15 až 50 procenty.

l }rrroucí arRnxnvNí oBLAsT?

Na Hodonínsku stoupá množství návštěvníkŮ
Baťova kanátu. Napříktad představitelé obce
Petrov díky němu, vybavenosti i malebnosti
pocituií nárŮst zájemcŮ o bydlení V jejich
obci. Naopak starosta Veselí nad Moravou
wšší zájem o byty díky ,,Baťáku" neočekává.
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Na jihu Moravy silí
trend ukládánl peněz
do fierŤiovitostí; ridé
uyiffi'pionsjsnďii
připadně přeprodávaji.
Někde jde až o sedm. .

desát procent bytů.

Makléfi oglovent redakcí se
shoduil, že sílí trend skupo-
vánl nemovitostí, do nichž
investoři ukládají Peníze:

"Ti;.co 
na to, m_ajl, volí tento

způsob. Je to p0dobné iáko
v Rakousku či Německu.
pentze uložené v bankách
se ve srovnáhl s timto
zhodnocuií hůře," vysvětlo-
Val důvody jednatel realitnl
kanceláře schmidt Reality
Robert schmidt

Bt sT PořrU rrVPoTÉK
Proměna trhu je podle něi
patrná zeiména v atlaktiv-
ním Mikulově. ve městě
s okolními kulisami Pálavy
či Nových Mlýnů - ale také
v Klentnici, pavlově, valti-
clch nebo L€dnici - mířl do
rukou investorů až sedm-
desát procent bytů. většina
j€ dále prona.iímá, popřlpadě

přeprodává za výhodněištch
nodmínek.' ceny bytů v posledních
letech stouply o desítky
procent Navzdory tolpu §e ,

podló Ftncentruniř{yfioln-
dexu celkový objem po_-

skytnutých hypoték v ceské
republice dostal přes 150
miliaíd koíun. 

'en 

v Husto-
pečlch za tři roky vzrostla
cena metru čtverečního
z šestadvaceti na sedmatři-
cet tisíc korun. Údaie vy-
plý,vaií z dlouhodobého
sTovnánt tamniho makléře
Richarda Homoly. 

"Je 
to dl

ky nízké nezaměstnanosti
i dobré dostupnosti Bma.
právě odtud se k nám
mnozí stěhuii," pňblížil Ho-
mola aktuálni situaci.

Loni si ve městě pořídila
byt třeba Šárka soukopová
s partnerem. za tři Pokoie

a kuchyň zaplatili přibližně
dva miliony. "cena byla vy-
soká, ale stěhování nutné,
Nechtěli isme dále čekat,
§umy navíc dolů rozhodně
nejdos'. sdótriE,aoukoPová.

PoZEMKY? NElsoU
Makléři se shoduií, že trend
skupování nemovitostí

"rozkastuie" obwatele podle
ekonomické síly. Méně mo-
vití podle nich budou sp§e
v nájmech.

Takové první společné
bvdlení má v sous€dním
H;donině několik měsíců
i stanislav Kotlán § prltel-
kyní. "Trochu 

diky náhodě
isme narazili na dobrou na-
bídku. zatím nám to vyho-
vuie. 

'ednou 

bychom ale
chtěli do vlastního,' řekl
Kotlán.

zda se klomě ceněného

Akulovska či Lednicko-
qtického areálu výrazně
§řl noznrnocrirua"+nár
iŇě do dalších částí jiho-
moravského přlhranišl, zů-
stává s otauntkem. Nabíá se

LUKÁŠ IVÁNEK
ANETA BERÁNKOVÁ

|řni Morarra - Když se
podnikatel Lukáš Krpal roz-
hodl postavit dúm jako zá-
zemí pío svou firmu, neóal
v patře vybudoJat tři byty.
Jako investici. ze se do bu-
doucna vyplatl, se ukázalo
téměř okamžltě. "zájeínci 

§e
o ně hlášlti hndd," pfikývl.

Podobně smýšleilťích lidí
na jihu Moravy PŤibývá.

napřtklad místa kolem
Batova kanálu, který se vine
přes Hodonínsko. starostka
Petrova Eva Mlýnková sílící
zájem powrdila. 

"Roli 
ale

nehraie pouze kanál. Jde
také o vybavenost, úpíavu
a celkovÝ vzhled obce.
zrovna Úolal pán, který měl
zájem o pozemek. Bohužel,
nemáme," pokrčila rameny.

Kromě bytů ie v atraktiv-
nich lokalitách zájem plávě
o pozemky k !"ýstavbě ro-o pozemky k !"ýstavbě ro- l

dinných domů. "PoptáVka 
je

predevším po Břeclavi, Mi-
kulow, Lednici a valticích,'
vyimenoval břeclavský
makléŤ Michal stehlík.
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