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AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ
znaãky HUSQVARNA, 
po dohodû i jin˘ch 
znaãek. 

OD ZÁ¤Í
VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

V klidné ãásti blanenského sídli‰tû
Sever II na ulici Absolonova je dokonão-
vána stavba moderního bytového domu
na místû, kde stála b˘valá kotelna. Byty
jsou jiÏ nyní nabízeny k odkoupení do 
osobního vlastnictví; developerem je BD
Absolon s.r.o. Jejího zástupce, Ing.
Josefa Vrbu, jsem poÏádal o rozhovor.

Pane Vrbo, mÛÏete prosím pfiedstavit
hlavní charakteristiku bytÛ, které zá-
jemcÛm nabízíte?

Jedná se o ãtyfiposchoìov˘ bytov˘
dÛm, v kaÏdém patfie jsou dva byty
2+KK a jeden 3+KK s moÏností úpravy
dispozice, celkem tedy 12 bytov˘ch jed-
notek. Plocha bytÛ se pohybuje od 52 do
66 m2, kaÏd˘ byt má velkou lodÏii a nále-
Ïí k nûmu také sklepní zdûná kóje. Díky
velk˘m prosklen˘m plochám je zaji‰tûno
pfiíjemné prosvûtlení interiérÛ a navíc 
otevfiení dvoukfiídl˘ch dvefií na lodÏii
propojuje vnitfiní prostory s exteriérem
a roz‰ífií v letních mûsících uÏitné prosto-
ry bytu. Majitelé tuto moÏnost ocení pfie-
dev‰ím vzhledem k poloze domu, kter˘
je situován nedaleko lesoparku Palava
a je obklopen zelení a vzrostl˘mi stromy.

V tûsném sousedství se nachází park,
velmi blízko je areál dûtského dopravního
hfii‰tû, matefiská i základní ‰kola. V docház-
kové vzdálenosti je zámeck˘ park, prodejny
a centrum mûsta. Na druhé stranû údolí fiíã-
ky Palava se nachází blanenská nemocnice.

Právû polohu tohoto domu povaÏuji za
obrovskou v˘hodu; dÛm se nachází v pfií-
rodní zeleni, v klidném místû bez frekvento-
van˘ch silnic a pfiitom témûfi v centru mûsta.
Je dÛleÏité, Ïe témûfi kamkoliv je moÏno se
dostat pohodlnû pû‰ky. Tyto v˘hody ocení
urãitû nejen mladé rodiny s mal˘mi dûtmi,
pro které je toto bydlení skuteãnû ideální, ale
vlastnû v‰ichni budoucí majitelé bytÛ.

V jaké fázi se momentálnû stavba
nachází?

Hrubá stavba vãetnû v˘plní otvorÛ
a stfie‰ní konstrukce jiÏ byla dokonãena.
Nyní provádíme montáÏe vnitfiních insta-
lací jako je vodovod, topení a elektroin-
stalace, probíhají také stavební práce na
venkovním zateplení a fasádû.

Jak bude fie‰eno vytápûní domu?
Respektujeme územní plán mûsta,

kter˘ v této lokalitû poãítá s dodávkami
tepla z centrálního zdroje; dÛm bude
nicménû vybaven vlastní pfiedávací sta-
nicí tepelné energie. 

Je zaji‰tûna moÏnost parkování pro
majitele bytÛ a jejich hosty?

Pfiímo v domû jsou garáÏová stání,
z nichÏ nûkterá jsou je‰tû k dispozici.
Kromû toho jsme v blízkosti domu vy-
budovali dal‰ích 15 parkovacích míst;
prostoru k parkování je tedy dostatek.

Jako developer prodáváte byty do
osobního vlastnictví; budete nov˘m
majitelÛm nápomocni pfii provozu ne-
movitosti a zakládání spoleãenství
vlastníkÛ bytov˘ch jednotek?

Ano. Spoleãnost VRBA správa nemo-
vitostí poskytuje ve‰kerou pomoc pfii 
administrativû spojené se zaloÏením

a fungováním SVJ i samotného domu.
Zaji‰Èujeme odbornou  technickou správu
domu, vãetnû provozu pfiedávací stanice
a dal‰í sluÏby, jako zaji‰tûní úklidu, vedení
technické dokumentace, jednání s dodavate-
li tepla, vody; prostû v‰e, co je nutné k fiád-
nému provozu bytového domu.

Byty se jiÏ zaãaly prodávat, kdy plá-
nujete dokonãení stavby a pfiedání bytÛ
majitelÛm k uÏívání?

Pfiedpokládáme dokonãení stavby na
sklonku tohoto roku. Stavba probíhá pod-
le plánu,  záhy po zahájení prodeje byla
polovina bytÛ prodána, na dal‰ích jsou
nyní rezervace; volné jsou poslední byto-
vé jednotky. Noví majitelé tak patrnû 
byty pfievezmou beze zbytku je‰tû letos.

Pfiípadní klienti by tedy mûli svÛj zá-
jem projevit bez zbyteãn˘ch odkladÛ. Na
koho se mohou obrátit k získání dal‰ích
informací? 

Na adrese www.bdabsolon.cz je mnoho
uÏiteãn˘ch informací o celém projektu.
Kontaktní osobou je Ing. Jana Sedláãková
(tel. 516 498 715, email sedlackova@vr-
ba.cz), která zájemcÛm zodpoví v‰echny
dotazy, vãetnû informací o moÏnostech
velmi v˘hodného financování koupû bytu.

Pane Vrbo, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Bytov˘ dÛm ABSOLON
nabízí moderní bydlení nedaleko centra Blanska

Vizualizace BD Absolon s.r.o. 
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