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V
á�ení spoluobčané, dlouhodobou 
snahou naší společnosti STAVING 
Olomouc, s.r.o. je informovat vás 

o projektech, které v obci připravujeme 
a realizujeme. Jeliko� jsme v poslední době 
zaznamenali nebývale velký zájem o naše 
aktivity, přinášíme vám prostřednictvím 
tohoto článku aktuální informace. 

Vestec Střed
Výstavba projektu Vestec Střed ji� vrcholí, 
zbývá nám dokončit poslední dva poly-
funkční domy, které jsou situovány smě-
rem do Vestecké ulice. Stavební práce 
pokračují dle plánu a výstavba tak bude 
dokončena na jaře letošního roku. Je třeba 
konstatovat, �e tento projekt je velice 
úspěšný a zájem o nemovitosti předčil naše 
očekávání. Aktuálně jsou ji� všechny nemo-
vitosti zarezervovány. Poslední tajenkou, 
kterou zbývá rozluštit, je obsazení nebyto-
vých prostor. Obec má dlouhodobý záměr 
vyu�ít část prostor pro umístění pošty            
a souvisejících doplňkových aktivit.  Zbý-
vající prostory bychom pak chtěli zaplnit 
slu�bami, o které jste v naší anketě projevili 
největší zájem. Jednání aktuálně probíhají 
a jasno by mělo být v průběhu měsíce 
března. Na úspěch akce Vestec Střed 
bychom rádi navázali dalším projektem, 

který aktuálně připravujeme a jeho� pra-
covní název je Vestec Jih (lokalita Z8).

Vestec Jih (lokalita Z8)
Projekt bude situován v ji�ní části obce 
Vestec. V této chvíli je projekt teprve ve fázi 
příprav, ale ji� mohu prozradit, �e aktuálně 
máme vydané pravomocné stavební povo-
lení na výstavbu in�enýrských sítí a komu-
nikací. Pokud počasí dovolí, v druhé polovi-
ně února začneme s jejich výstavbou. Bohu-
�el se zahájením výstavby bude nutné 
dočasně uzavřít vjezd na cyklostezku smě-
rem na Jesenici. Jedná se o stezku, je� nava-
zuje na ulici Ve Stromkách. Abychom ales-
poň částečně eliminovali nepříjemnosti 
spojené s uzavřením této frekventované 
stezky, dohodli jsme se s naším dodavate-
lem (spol. ZEPRIS) na úpravě harmono-
gramu prací tak, aby stezka byla zprovoz-
něna co nejdříve, nejpozději do konce 
dubna letošního roku, tedy ještě před zahá-
jením hlavní turistické a cyklistické sezóny. 
Za toto dočasné omezení se předem omlou-

váme. Výstavba komunikací a rodinných 
domů bude následně zahájena v průběhu 
roku 2018.

Závěrem bych chtěl po�ádat všechny 
zájemce o projekt Vestec Jih o trpělivost. 
Webovou prezentaci projektu spustíme 
a� poté, co získáme k výstavbě nemovi-
tostí všechna potřebná povolení. Předpo-
kládáme, �e se tak stane v průběhu příští-
ho roku. Teprve pak bude mo�né si nemo-
vitosti rezervovat. Rád bych vás ujistil, �e 
o spuštění webových stránek Vás bude-
me včas informovat, a to prostřednictvím 
VL a také našich webových stránek 
www.staving-olomouc.cz.

Milan Zetocha
ředitel společnosti 

Lokalita  se probouzí,Vestec Jih
projekt Vestec Střed jde do finále
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Vestec Jih – ilustrační snímek rozsahu výstavby in�enýrských sítí
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