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Na podrobnosti jsem se zeptal jednatele
Pavla Zatloukala:

Pane Zatloukale, co je podstatou této na-
bídky?

V lokalitû Rovná, za boskovickou ne-
mocnicí, jsme ve spolupráci s mûstem

Boskovice pfiipravili souhrn pozemkÛ urãe-
n˘ch pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Mûsto
zde zapoãalo s budováním pfiíjezdové ko-
munikace a vefiejného osvûtlení a my jsme
zahájili v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch sítí. Práce
budou dokonãeny na podzim leto‰ního 

roku; v této dobû bude také moÏné zahájit
vlastní v˘stavbu rodinn˘ch domÛ.  

Jedná se o pozemky s lukrativním umístû-
ním – v klidné lokalitû na okraji Boskovic, od-
kud je pfiekrásn˘ v˘hled na vût‰í ãást mûsta
s lesy v pozadí. Souãasnû je v tûsné blízkosti
nákupní komplex Kaufland a dal‰í obchody. 

Je o tyto pozemky zájem?
Ano, ãást parcel je jiÏ prodaná ãi rezervo-

vaná; zv˘‰en˘ zájem pfiedpokládáme právû
bûhem tohoto roku, neboÈ do jeho konce je
poslední moÏnost zakoupit pozemky levnûji;
od zaãátku pfií‰tího roku se jejich cena, dle
jiÏ schváleného rozhodnutí vlády, bohuÏel
nav˘‰í o 21 % DPH, coÏ samozfiejmû tuto in-
vestici v˘raznû podraÏí. 

Nabízíte jen prodej stavebních pozemkÛ,
nebo i dal‰í sluÏby?

Máme vypracovány návrhy vzorov˘ch 
domÛ vhodn˘ch pro tuto lokalitu tak, aby
stavba odpovídala poÏadavkÛm schválené 
územní studie. Jsme schopni zajistit na tûchto
parcelách v˘stavbu domu dle tûchto projektÛ,
stejnû jako dle vlastního projektu zákazníka.

V̆ stavbu mÛÏeme dle pfiání realizovat do
rÛzn˘ch fází – od hrubé stavby, aÏ po prove-
dení „na klíã”. 

Prodej pozemku je v‰ak zcela samostat-
n˘, není nijak vázán na vyuÏití tûchto dal‰ích
sluÏeb.

Kam se mohou zájemci o prodej staveb-
ních parcel, pfiípadnû dal‰ích sluÏeb obrátit?

Informace, vãetnû vizualizací celého po-
zemku i návrhÛ jednotliv˘ch typÛ domÛ a ce-
ny parcel jsou na stránkách www.bkinvest.cz. 

Podrobnûj‰í informace je moÏno získat
v prodejní kanceláfii BK INVEST s.r.o. Na
V˘sluní 9, Boskovice, tel.: 728 319 919,
e-mail: info@bkinvest.cz.

Pane Zatloukale, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv BK INVEST s.r.o.

POZEMKY ROVNÁ - NOVÁ LOKALITA
PRO V¯STAVBU RODINN¯CH DOMÒ V BOSKOVICÍCH

Vizualizace plánované v˘stavby.

Vizualizace plánované v˘stavby.

Spoleãnost BK INVEST, s.r.o. je známá v˘stavbou bytov˘ch domÛ v Boskovicích „Na 
v˘sluní”, kde je dokonãován jiÏ sedm˘ bytov˘ dÛm a v pfií‰tím roce je plánována stavba
dal‰ího. Tato developerská spoleãnost pfiipravila novou atraktivní nabídku pro v‰echny,
kdo uvaÏují o pofiízení vlastního rodinného domu.
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