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Projekt se zdravým bydlením Kratochvíle Stochovská již má hrubou
stavbu
Společnost JRD dokončila hrubou stavbu dalšího energeticky úsporného projektu se
zdravým vnitřním prostředím Kratochvíle Stochovská. Čtyřpodlažní dům se dvěma
vchody, který vyrůstá v Praze - Ruzyni, nabídne 34 bytů a uzavřený areál s dětským hřištěm
a sportovními prvky. Jeho kolaudaci plánuje developer na začátek roku 2021. Aktuálně zde
zbývají poslední dvě volné bytové jednotky.
Těsně před dokončením hrubé stavby zahájil generální
dodavatel TOMA Olomouc navazující stavební práce: montáž
oken s trojskly a instalaci vnitřních rozvodů. „I v současné
složité situaci koronavirové pandemie, která se dotýká také
realitního trhu, naše stavby i prodeje běží a energeticky pasivní
projekt Kratochvíle Stochovská je téměř vyprodaný. To své si v
něm totiž najdou nejen příznivci aktivního trávení volného času
či rodiny s dětmi, ale také milovníci soukromí a romantických
procházek. Záleží totiž jen na jejich preferencích, jestli upřednostní cvičení ve workout zóně,
procházku přírodní rezervací Divoká Šárka, koupání v přehradní nádrži Džbán nebo jen
odpočinek ve zdravém prostředí vlastního bytu,“ komentuje Pavel Krumpár, obchodní ředitel
společnosti JRD, a dodává: „V průběhu přípravy projektu Kratochvíle Stochovská jsme aktivně
spolupracovali s archeology, kteří zde prováděli vykopávky. Repliky nalezených sekyrek a nádob
plánujeme vystavit v projektu jako vzpomínku na bohatou minulost tohoto místa.“
Čtyřpodlažní dům se dvěma vchody s názvy Hvězda a Šárka tvoří 34 zdravých bytů, ve kterých
budou jejich majitelé dýchat čerstvý vzduch bez přítomnosti prachu a plísní. Budoucí rezidenti
získají volný vstup do uzavřeného areálu se sportovišti, kam developer nainstaluje víceúčelovou
pergolu, workout zónu se sportovními prvky a dětské hřiště. Zároveň zde pro ně vznikne i zázemí
pro cyklisty, včetně servisní stanice a myčky, nebo příprava k instalaci nabíjecích stanic pro
elektromobily.
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