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VILADOMY TERASY NA V¯SLUNÍ
blíÏí se II. etapa úspû‰ného projektu v Boskovicích

V˘stavba moderních viladomÛ,
které jsou charakterizovány jako
bydlení pro tfietí tisíciletí, bude po-
kraãovat dal‰í etapou. Stavba 1. eta-
py byla zahájena v dobû hospodáfi-
ského útlumu, kdy nûkolik dal‰ích
investorÛ od v˘stavby bytov˘ch do-
mÛ v Boskovicích ustoupilo. Spo-
leãnost BK INVEST s.r.o. stavbu prv-
ních ãtyfi viladomÛ úspû‰nû dokonãi-
la. ManaÏerky spoleãnosti paní
Bure‰ové jsem se zeptal:

Paní Bure‰ová, v˘stavba I. etapy
komplexu Terasy na v˘sluní byla
zdárnû dokonãena. Byla va‰e ãin-
nost úspû‰ná také obchodnû? Kolik
bytÛ z této etapy je‰tû nabízíte
k prodeji?

V prvních ãtyfiech viladomech
jsme nabízeli celkem 66 bytÛ.
V souãasné dobû je pro zájemce
k dispozici jiÏ jen pût bytÛ.

âím si vysvûtlujete tento úspûch
v období, ve kterém se víc ‰etfiilo,
neÏ investovalo?

Jednoznaãnû jsme obchodnû 
uspûli díky kvalitû bydlení, kterou
nabízíme. Pfii hledání novû postave-
n˘ch bytÛ musí zájemce vût‰inou
volit mezi umístûním na okrajích
mûst, kde b˘vá sice dost prostoru,
ale do centra, na nákupy nebo za
kulturou se musí jezdit na vût‰í
vzdálenosti. Nebo lze najít lokalitu
blízko centra, ale jen s omezen˘m
prostorem, zneãi‰tûnou exhaláty
a s ãasto nevábn˘m okolím.

Nám se podafiilo pro Terasy na
v˘sluní získat pozemek opravdu lu-
krativní; vzdálenost na boskovické
námûstí je vzdu‰nou ãarou pouh˘ch
cca 600 metrÛ, takÏe se dá fiíci, Ïe
noví majitelé bytÛ bydlí témûfi
v centru mûsta, a pfiitom jsou domy
situovány s krásn˘m v˘hledem na
okolní lesy. V projektu je pamatová-
no i na dostatek prostoru pro zeleÀ
a vytvofiení odpoãinkového parku.
Dále je to urãitû vysoká úroveÀ vy-
bavenosti domÛ a samotn˘ch bytÛ. 

MÛÏete pfiedstavit nabídku bytÛ
ve II. etapû v˘stavby?

Bude se jednat o dal‰í dva ãtyfi-
podlaÏní domy vilového typu, které
budou samozfiejmû vybaveny v˘ta-
hy. V kaÏdém domû bude samostat-
ná plynová kotelna; toto osvûdãené
fie‰ení eliminuje ztráty vznikající

v teplovodech z centrálních zdrojÛ
vytápûní. KaÏd˘ byt bude mít vlast-
ní v˘mûníkovou stanici, coÏ zajistí
naprosto pfiesné mûfiení tepelné 
energie spotfiebované aÈ uÏ na vytá-
pûní, ãi na ohfiev vody. V̆ ‰e úãtu za
spotfiebovanou energii je tak zcela
pod kontrolou majitele bytu.
Samozfiejm˘ je vysok˘ stupeÀ te-
pelné izolace plá‰tû domu stanove-
n˘ na základû energetického auditu.
Pfiíãky mezi byty budou zhotoveny
z akustick˘ch cihel, které zaji‰Èují
zvukovou izolaci. V‰echny byty
v 1. NP budou mít pfiedzahrádky
a jejich majitelé je budou moci vy-
uÏívat. K dispozici jsou buì garáÏe
pfiímo v jednotliv˘ch domech nebo
samostatnû stojící. Samozfiejmostí
bude dostateãn˘ poãet parkovacích
stání. 

Jednotlivé byty budou postaveny
ve vy‰‰ím standardu. Klienti si mo-
hou vybrat od bytÛ 1+kk aÏ po vel-
ké luxusní 4+kk se skladov˘mi bo-
xy a terasami. Podlahy budou v ce-
lém bytû laminátové plovoucí, je
moÏno si vybrat z rÛzn˘ch provede-
ní. Stejnû tak variabilní bude nejen
vybavení koupelny a kuchynû, ale
vlastnû celého bytu. Koneãnou po-
dobu bytu zcela pfiizpÛsobíme kon-
krétním poÏadavkÛm zákazníka.

Ráda bych zdÛraznila právû vyso-
kou míru variability vybavení jed-
notliv˘ch bytÛ. Souãasní majitelé
bytÛ z I. etapy tuto moÏnost velmi
ocenili a my samozfiejmû budeme
v této, ne zcela bûÏné, nabídce po-
kraãovat také ve II. etapû v˘stavby.

Do doby dokonãení hrubé stavby
bytov˘ch domÛ, coÏ bude do závûru
leto‰ního roku, poskytujeme pfiípad-
n˘m zájemcÛm o koupi bytu zcela
zdarma mimofiádnou a nadstandard-
ní sluÏbu, spoãívající v moÏnosti

zmûny dispoziãního uspofiádání by-
tu, která ov‰em nesmí naru‰it nosn˘
systém bytového domu.   

Na kdy plánujete zahájení v˘-
stavby domÛ ve II. etapû? 

Pfiedpokládáme, Ïe stavba bude
zahájena v polovinû leto‰ního roku,
ukonãení stavby a pfiedání bytÛ ma-
jitelÛm do konce prázdnin v pfií‰tím
roce, tedy 2013.

Je moÏno jiÏ nyní provést rezer-
vaci na byt z druhé etapy v˘stavby?

Ano, pfiedprodej byl jiÏ zahájen.
Zájemci mohou nav‰tívit na‰i kan-
celáfi, která je situována pfii vjezdu
do areálu Terasy na v˘sluní z ulice
Kvûtná, adresa: Na V˘sluní 9
Boskovice 680 01, tel.: 728 319 919,
email: info@bkinvest.cz. Rádi zde
poskytneme podrobné informace
a jsme pfiipraveni také poradit s fi-
nancováním bytÛ. Dal‰í informace
o jednotliv˘ch bytech obou etap v˘-
stavby je moÏno získat také na na-
‰ích webov˘ch stránkách na adrese:
www.terasynavysluni.cz.

Paní Bure‰ová, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Terasy na v˘sluní.

Viladomy zadní trakt.

Pohled z bytÛ na lesy v okolí Boskovic. Vybavení kuchynû. Mapka etap v˘stavby.


