Apartmánový dům u
Brněnské přehrady

Apartmánový dům
Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě
apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý
penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní možno
zrekonstruovat na apartmánový dům.

V oblasti, kde v současné době není nová výstavba možná, se tak
otevírá možnost pro zbudování penzionu či apartmánového domu
s až 10 samostatnými apartmány/byty. Součástí nabídky je
i hotový projekt, na který je vydáno stavební povolení –
s dokončením stavby do poloviny roku 2018.

Apartmánový dům
Budova se nachází v chatové oblasti
Jelenice, která leží nad pravým břehem
přehrady
(po směru toku), 5 km
severozápadně od Brna. Stávající
penzion se nachází na kopci nad
přehradou.
Poloha domu nabízí naprostý klid,
chatová oblast je obývána zejména
rekreačně, některé objekty jsou
obývány celoročně. Od hlavní silnice
spojující Veverskou Bítýšku a BrnoBystrc je dům vzdálený necelých
300 m. Vede k němu zpevněná cesta.
Parkování je možné u hlavní silnice, ale
s parkovacími místy přímo u domu se
počítá i v navrhovaném projektu.

Apartmánový dům
Břeh Brněnské přehrady je vzdálen cca 400 m. Přehrada zbudována na
řece Svratce nabízí široké možnosti rekreačního i sportovního vyžití.
V letních měsících je přehrada
přístupná
ke
koupání.
V zimních měsících přehrada
výjimečně zamrzá a umožňuje
řadu zimních sportů (bruslení,
lední hokej, běžky, ...).
Mezi hojně navštěvovaná patří
relaxační střediska v okolí
přehrady, zejména saunový
svět Infinit Maximus, který
nabízí až 10 druhů saun.
Okolí přehrady je protkáno řadou cyklostezek a turistických tras.
Na přehradě se již téměř 20 let pořádá soutěžní přehlídka ohňostrojů
Ignis Brunensis.
Hrad Veveří, který je
vzdálen 3 km, patří k další
velmi významné turistické
atrakci.
Od dubna do října zde
probíhají
komentované
prohlídky. Pravidelnými
akcemi jsou hudební,
řemeslné i historické
festivaly.

Apartmánový dům
Brno je počtem obyvatel i rozlohou
druhé největší město v České
republice.
Město nabízí veškerou občanskou
vybavenost. Nachází se zde několik
muzeí, galerií, divadel, kin a dalších
kulturních institucí. Pořádá se zde
řada
festivalů
a
nejrůznějších
kulturních akcí. Krom toho je v Brně
také zřízena hvězdárna a planetárium,
tři botanické zahrady, nebo zoologická
zahrada.
Ve městě je také dostatek obchodních
center a sportovišť. Na Brněnském
výstavišti jsou tradičně konány velké
mezinárodní výstavy a veletrhy. Brno
proslulo i coby dějiště velkých
motoristických závodů konaných na Historické městské jádro bylo
nedalekém Masarykově okruhu.
vyhlášeno městskou památkovou
rezervací. K nejvýznamnějším
dominantám patří hrad Špilberk
na stejnojmenném kopci, Stará
radnice a katedrála svatého Petra
a Pavla, často vyobrazovaná jako
symbol města, vila Tugendhat
a další.
Na své si přijdou i milovníci
kvalitní gastronomie, celé město je
protkáno restauračními zařízeními
všech typů.
(zdroj: wikipedie.cz)
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Dopravní dostupnost
Autem je chatová oblast vzdálena 5 km od okrajové části Brna.
Nájezd na D1 je vzdálen 5 km.
→ Praha 190 km, cca 1 hodina 50 minut
→ Vídeň 140 km, cca 1 hodina 50 minut
Pro cesty směr Praha/Vídeň lze využít i pravidelné autobusové linky
či spoje Českých drah.
V rámci IDS JMK lze od objektu do Brna dopravit autobusovou
dopravou. Zastávka „Jelenice“ je vzdálena necelých 300 m do domu.
Autobusem č. 303 se lze za 9 minut dostat k dopravnímu uzlu
„Zoologická zahrada“. Odtud dále tramvají, autobusem či
trolejbusem do dalších částí Brna.
Od dubna do října lze pro zpestření využít lodní dopravu. Z nejbližší
zastávky „Rokle“ lze doplout do Brna-Bystrce nebo opačným
směrem přes hrad Veveří až do Veverské Bítýšky.

Apartmánový dům
Budova s č. evidenčním 256, se nachází na pozemku parc.
č. 5035 o rozloze 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek
okolo domu parc. č. 5028/14 o rozloze 3 252 m2, lesní pozemek,
bude zajišťovat dostatečný klid návštěvníkům či obyvatelům
domu. Vše zapsáno na LV 2987, k.ú. Bystrc, na Katastrálním
úřadě pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město.

Apartmánový
Apartmánový dům
dům
Navrhované řešení obsahuje tři nadzemní a jedno podzemní
podlaží, přičemž samozřejmě investorovi případně nic nebrání
dohodnout se s úřady na úpravách projektu.
V 1. PP bude zbudována kotelna s elektrokotlem, kolárna,
úklidová místnost, společenská místnost a úložné prostory náležící
k apartmánům.
1. PP

Apartmánový dům
V 1. NP bude hlavní vstup, zádveří, chodba se schodištěm
a 4 apartmány (každý s obývacím pokojem + kk, ložnicí,
koupelnou s WC). Ve 2. NP chodba se schodištěm a 4 apartmány
(každý s obývacím pokojem + kk, ložnicí a koupelnou s WC). V
podkroví potom 2 apartmány (každý s obývacím pokojem + kk,
2 ložnicemi, koupelnou s WC).
1. NP
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2. NP

3. NP

Apartmánový dům
Navrhovaný projekt počítá se zachováním půdorysného rozměru
objektu. Dále se v projektu počítá s novou střechou, balkóny,
podlahami, změnou současné dispozice, s tepelnou izolací
a výměnou oken. Veškeré navržené materiály jsou v jakosti
1. třídy za účelem zajištění dlouhé životnosti a bezúdržbovosti
objektu.
Orientační výkaz výměr projektu včetně informace o již dříve
získaných nabídkách na realizace stavební části projektu
poskytneme vážným zájemcům
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