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Domníváme se, že občanská vybavenost
Slatiny nepokrývá zcela veškeré nároky
jejich obyvatel. Proto jsme se rozhodli vybudovat v našem developerském projektu
- bytový komplex Slatina – Zelené Město,
Retail Park s oblíbeným potravinářským řetězcem. Součástí Reail parku budou i maloobchodní prodejny známých značek.
Komplex bude doplněn moderním mycím
centrem pro osobní automobily. Na konci roku začneme s výstavbou velkoryse
architektonicky pojatého Herního centra
pro rodiny s dětmi. Kapacita herního centra bude až 600 dětí. Své oblíbené atrakce
zde naleznou děti ve věku od 1 do 15 let.
Součástí nabídky bude i restaurace a klidová zóna pro rodiče. Naším záměrem je,
aby nabídku centra využívaly rodiny nejen
z Brna, ale i z širokého okolí. Projekt bytového komplexu Slatina – Zelené město
pokračuje v souladu s harmonogramem výstavby. Na podzim roku 2013 jsme úspěšně dokončili a prodali všech 65 bytových
jednotek z první etapy. V současné době
nabízíme druhou etapu, vchody C, D a E
s celkovým počtem 112 bytů. V nabídce jsou
jedno, dvou a třípokojové byty s kuchyňským koutem a koupelnou. Nabízíme byty
s obytnými plochami od 35 do 108 metrů
čtverečních s cenami již od 1 500 000 Kč.
Všechny byty jsou prodávány do osobního
vlastnictví a jsou postaveny z kvalitních materiálů v moderním architektonickém stylu. Pro každý byt je samozřejmostí výhled

V současnosti je Slatina moderní městskou
částí s dynamickým územním rozvojem
a s bohatým společenským, sportovním
a kulturním životem. Nová pracovní místa
a výborná dopravní obslužnost zvýšily počet
obyvatel Slatiny až na současných 9000.
Příliv dalších obyvatel zabezpečí také námi
budovaný bytový komplex Slatina – Zelené
město.

Podrobnější informace o projektu Slatina – Zelené město najdete
na webových stránkách www.slatina-zelenemesto.cz. Pro více informací nás můžete také kontaktovat na telefonním čísle 730 166 534
nebo na emailu: prodej@imosdevelopment.cz. Nepromeškejte šanci
koupit pěkné bydlení v Brně. Slatina – Zelené město je nová moderní adresa. Již máme prodáno 50 % bytů z II. etapy projektu.
do zeleně a dostatek slunce během celého dne. Standardní součástí je
balkon, terasa, eventuálně i předzahrádka, vyřešená tak, aby měli obyvatelé bytu dostatek soukromí. V ceně je rovněž zahrnuto parkovací místo
a sklepní kóje. V letošním létě zahajujeme III. etapu výstavby. Tyto byty budou přímo navazovat na park o velikosti 20 hektarů, který bude klidovou
a oddechovou zónou celého projektu. Díky komplexnosti celého projektu
je toto bydlení ideální jak pro mladé páry a rodiny s dětmi, tak pro všechny,
kteří hledají klidné bydlení uprostřed zeleně. Velkou výhodou je výborná
dopravní dostupnost do centra města Brna městskou hromadnou dopravou
či autem a také blízký nájezd na dálnici bez nutnosti projíždět střed města.
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Slatina se může pochlubit velmi dobrou občanskou
vybaveností. Naleznete zde mateřskou, základní
a střední školu, Městský úřad, praktického lékaře,
poštu, kino, obchody, restaurace, několik sportovních areálů a mnoho dalších služeb. Za většími nákupy potom můžete vyrazit do nedalekého nákupního
a zábavního centra Shopping park Brno. Nedaleko
lokality se nachází nájezd na dálnici, která ušetří čas
strávený při cestě nejen do práce. Slatina je ideální
místo pro ty, co chtějí spojit bydlení v klidné lokalitě
s přírodou, ale přitom na dosah všem vymoženostem
moderní doby. Z těchto důvodů můžeme tuto lokalitu
pro koupi bytu vřele doporučit.

Přestože má Slatina městský charakter, má dosud stále velice dobře zachované původní vesnické jádro, nacházející se
přibližně uprostřed území městské části. Podél trati a Řípské ulice se rozkládá velká průmyslová oblast, sousedící
se zdejšími kasárnami. Na samém jihozápadě katastru Slatiny se rozkládají Švédské valy. V jejich sousedství vznikla
na ploše tzv. Černovické terasy stejnojmenná průmyslová
zóna. Nejsevernější část území městské části je archeologicky významná Stránská skála. Zásadní změnou ve Slatině je výstavba nových bytových domů na místě bývalých
Slatinských kasáren a další etapy výstavby nových bytů
při ulici Řípská směrem k letišti Brno. Rezidenční zástavba
navazuje na komplex z východní strany. Z opačné západní
strany komplex sousedí s vesměs novými komerčními ob-

V lokalitě Brno-Slatina
realizujeme bytový
projekt na ulici Langrova,
který nabízí především
byty o velikosti 2+kk
o rozloze cca 55 – 60
m2. Jedná se o startovací
byty nebo byty určené
na pronájem. V nabídce
jsme měli i byty 3+kk
kolem 100 m2, ty jsou
v této chvíli již všechny
prodané. Více o projektu
najdete na www.gaute.cz.

jekty. V bezprostřední vzdálenosti se nachází i Brněnská
průmyslová zóna Černovická terasa a další průmyslová
zóna CTP mezi Šlapanicemi a letištěm je vzdálena cca 1 km
jižním směrem. Lokalita má vynikající dopravní dostupnost,
a to zejména v následujících aspektech. Obecně realitní trh
v Brně-Slatině významně vzrostl právě s ohledem na možnosti koupě pozemků v této lokalitě. Cenově se pohybují
byty v rozsahu do 35 000 Kč - 45 000 Kč/m2. Co se týče
pozemků, poptávka stále stoupá především od developerských společností, kteří mají zájem stavět bytové projekty
anebo administrativní objekty. Stoupá však čím dál tím více
i zájem soukromých investorů, kteří chtějí stavět rodinné
domy či uložit finance do pozemku.

