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Projekt Vestec Střed má vydané 
stavební povolení
Společnost STAVING Olomouc zahájila výstavbu bytových 
a rodinných domů projektu Vestec Střed, rezidenčního komplexu 
v klidné lokalitě přímo v centru obce Vestec. 

Od únorového vydání Vesteckých listů, 
ve kterých jsme vás informovali o vývoji 
připravovaného projektu, již uplynul 
nějaký čas a událo se mnohé. Na jaře 
byla zahájena výstavba inženýrských 
sítí, která byla dokončena v  průběhu 
léta. Zcela zásadní informací je, že 
v  srpnu Krajský úřad Středočeského 
kraje potvrdil v  odvolacím řízení 
stavební povolení na výstavbu rodinných 
a bytových domů. „Stavební povolení již 
nabylo právní moci, což nám umožnilo 
zahájit výstavbu 1. etapy, ve které bude 
postaveno pět řadových rodinných 
domů. Naším záměrem je umožnit 
zájemcům o tyto nemovitosti možnost 

nastěhování již   koncem příštího roku,“ 
říká Milan Zetocha, ředitel společnosti 
STAVING Olomouc. Souběžně pak bude 
probíhat výstavba 2. etapy, ve které bude 
realizováno zbývajících 8 rodinných 
domů, jejichž dokončení je plánováno 
na jaro roku 2016. Součástí rezidenčního 
komplexu, který se bude nacházet 
v klidné lokalitě, přímo v centru obce, 
jsou kromě nadstandardně řešených 
rodinných domů i domy bytové. 
„O bytové domy 3. etapy, orientované 
do Vestecké ulice, projevila zájem obec. 
Pro zájemce z  řad veřejnosti zůstávají 
v nabídce byty, které budou vystavěny 
v  rámci 4. etapy. Od září letošního 
roku mají zájemci možnost si tyto byty 
rezervovat,“ dodává Milan Zetocha. 
Jedná se o třípodlažní bytové domy. 
V jednotlivých domech se nachází 6 – 7 
bytových jednotek, dispozice 1+kk až  
2+kk o velikostech 32 – 62,9  m2. 
Přízemní byty disponují příjemnými 
předzahrádkami, které nabídnou 
prostor pro relaxaci a zábavu. Byty ve 
vyšších patrech jsou vybaveny balkony 
či terasami. V případě včasného zájmu 
je možno menší bytové jednotky 
sloučit a vytvořit tak dispozice 
3-4+kk. „V rámci dlouhodobé snahy 
o podporu činnosti místních spolků 
a sdružení jsme souvislosti s realizací 
projektu Vestec Střed vytvořili ucelený 
Program na podporu aktivit, o kterém 
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jsme Vás již informovali v  minulém 
vydání VL,“ Jen pro připomenutí, 
z každé rezervované nemovitosti 
je předem pevně stanovená částka 
věnovaná do fondu, ze kterého budou 
podporovány aktivity místních spolků 

a sdružení. „Jsme rádi, že se program 
velmi rychle ujal. Přiděleny již byly první 
příspěvky, např. na realizaci akce Vestecký 
vodník, dále pak příspěvek na návštěvu 
divadelního představení ve Státní opeře, 
kterou pořádá Klubu seniorů Vestec. 
Aktuálně probíhají jednání o podpoře 

žákovských družstev fotbalistů,“  sdělil 
ředitel společnosti STAVING Olomouc. 
„Snaha nabízet našim klientům 
profesionální a komplexní servis nás vedla 
k myšlence rozšířit naše služby o realitní 
činnost. Jsme připraveni zajistit prodej či 
pronájem stávajících nemovitostí našich 
klientů za dohodnutou cenu s  garancí 
plynulého přestěhování do nemovitosti 
nové. Toto je naprostá novinka v  naší 
nabídce, službu budeme nabízet od října 
letošního roku,“ říká Milan Zetocha.

Společnost STAVING Olomouc rozšířila 
svou nabídku i v  oblasti zajišťování 
hypotečních úvěrů, klienti tak mohou 
v  případě využití daného hypotečního 
úvěru získat slevu na pořízení vybrané 
nemovitosti.

Detailní informace týkající se 
developerského projektu Vestec Střed 
naleznete na adrese 
www.bydleni-vestec.cz.

Informace o kompletní nabídce projektů 
společnosti STAVING Olomouc získáte 
na www.staving-olomouc.cz nebo tel. 
čísle: 603 156 544.




