
V Popovicích u Přerova má vyrůst nové satelitní městečko - 4stav.cz

http://www.4stav.cz/v-popovicich-u-prerova-ma-vyrust-nove-satelitni-mestecko_4c3208[14.9.2009 15:53:59]

V Popovicích u Přerova má vyrůst nové satelitní
městečko
12. 6. 2009

Devatenáct rodinných domků by mohlo během příštího roku vyrůst na
pozemcích mezi přerovskými místními částmi Předmostí a Popovice.
Radní dali záměru soukromého investora zelenou, když souhlasili s
vybudováním inženýrských sítí i příjezdové komunikace pro budoucí
stavby domů. Magistrát se na budování infrastruktury v lokalitě hodlá
podílet i finančně. Novinářům to dnes řekla náměstkyně přerovského
primátora Elena Grambličková (ODS).

  Ilustrační obrázek
Foto: Tomáš Malý

 

Město v současnosti připravuje uzavření takzvané plánovací smlouvy s
jihlavským investorem. Objekty budou stát na soukromých pozemcích,
radnice na projektu hodlá participovat podobně jako v obdobných
případech prostřednictvím programu podpory technické infrastruktury.
"Ten umožňuje přispět všem stavebníkům, zejména na inženýrské sítě
a obslužné komunikace. Obvyklá částka na jeden dům je v takových
případech 200.000 korun. Pokud se skutečně začne stavět, jsme
připraveni rozvoj bydlení v Přerově podpořit," řekla Grambličková.¨

Podle investorské společnosti Byt Studio Jihlava začátek stavebních
prací záleží na tom, jestli získá dostatečný počet zájemců o domy.
"Pokud najdeme kupce alespoň pro polovinu domů, nebude stavbě nic
bránit. Po vyřízení formalit bychom mohli do země poprvé kopnout už
letos na podzim. Příští rok před Vánocemi by se mohli stěhovat první
majitelé," odhaduje Jaroslav Kopp, ředitel firmy Byt Studio v Jihlavě.
Cena výstavby jednoho čtverečního metru se podle jeho informací bude
pohybovat kolem 30.000 korun, v částce však nejsou zahrnuty náklady
na pozemky a sítě.

Lokalita mezi oblastí Kočíře a Kovářskou ulicí za Předmostím v
budoucnu umožňuje i další rozšíření, časem by tam dokonce mohlo
vyrůst malé satelitní městečko. "Pokud budeme mít zájemce, mohlo by
na místě vyrůst malé městečko. Vlezou se tam další desítky domů,
záleží pochopitelně na jejich velikosti," řekl Kopp. Firma podle jeho slov
ladí systém výstavby podle severských vzorů. Velmi moderní objekty se
mají stavět v duchu klasických finských a švédských rodinných domků
a dvojdomků. "Přikláníme se k jedné z nejlevnějších metod výstavby,
modelový systém nabízí několik velikostních variant," doplnil Kopp.

Podobné enklávy novostaveb vyrostly v posledních letech například v
přerovských místních částech Čekyně či Újezdec, ve městě pak v
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okrajové části Osmek nebo v Hostýnské ulici. Radnice na infrastrukturu
a komunikace těchto lokalit přispěla desítkami milionů korun.
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RodinnÃ© domy G SERVIS.
Vyberte si z 850 projektÅ¯ domÅ¯
NejÅ¾Ã¡danÄ›jÅ¡Ã rodinnÃ© domy
v ÄŒR.
www.gservis.cz

PenÃze na bydlenÃ
PotÅ™ebujete penÃze na bydlenÃ?
NÃ¡m nemusÃte dokazovat VaÅ¡e
pÅ™Ãjmy.
www.HypotecniBanka.cz

Bungalovy firmy Futur
Å irokÃ¡ Å¡kÃ¡la rodinnÃ½ch domÅ¯,
systÃ©m durisol. RodinnÃ© domy,
bungalovy.
www.futur.cz
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