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Během srpna zahájila spol. Bohemia REAL
INVEST, s r. o., výstavbu dalších pěti
VILADOMŮ. Tyto vilové domy byly konci-
povány jako přechod mezi stávající vilovou
zástavbou a výstavbou bytových domů. Mo-
derní pojetí viladomu v sobě spojuje výhody
městského bydlení při zachování charakte-
ru bydlení v klidném prostředí a zeleni.

Společnost Bohemia REAL INVEST, s r. o.,
zvítězila v roce 1995 se svým projektem 
v soutěži vypsané MČ Zbraslav na zástavbu
území za Zbraslavankou. 
Jedním z rozhodujících kritérií pro udělení
ceny bylo nejen architektonické řešení domů,
ale i celková koncepce developera. Projekt se
ukazuje jako velmi úspěšný. Firma zde posta-

vila již 270 bytů a výstavba Slunečního města
vstupuje do své čtvrté etapy.

Koncepce klidného domova

Investor se již od počátku své činnosti drží při
realizaci staveb několika základních pravidel.
Developer především pečlivě vybírá lokalitu
výstavby. Jedním z hesel společnosti je: „ Kva-
litní bydlení v klidu a zeleni“. A Zbraslav je to-
ho jasným důkazem! Romantická zákoutí na
soutoku Vltavy a Berounky, brdské lesy a histo-
rické jádro Zbraslavi jsou přímo garancí takové-
ho bydlení. Developer ve spolupráci s architekty
dbá na zařazení zeleně do projektu a samozřej-
mě i na samotnou výsadbu zeleně a parkové
úpravy v bezprostředním okolí bytové výstavby. 
Druhou, neméně důležitou zásadou je do-
držení vysoké kvality stavby. Všechny domy
jsou cihlové, pod každým domem jsou vybu-
dovány garáže. Každý byt má buď balkon,
terasu, či zimní zahradu, byty v přízemí mají
předzahrádky.

Vše potřebné na místě

Neopomenutelnou součástí výstavby bytové-
ho komplexu je infrastruktura. Cílem develo-
pera není postavit množství anonymních bytů,
naopak se soustřeďuje na vytváření zdravého
sociálního klimatu. Pro rodiny s dětmi je vel-
mi důležité zjištění, že přímo v areálu Sluneč-
ního města, v bloku „A“, jsou jesle, nedaleko
mateřská školka, ke škole a zdravotnímu stře-
disku dojdete za několik minut. Součástí
komplexu Slunečního města jsou i nebytové
prostory s obchody, lékárnou, ordinací veteri-
náře, videopůjčovnou, nově otevřeným fitness

centrem s galeriíí a kavárnou. Zkrátka ve Slu-
nečním městě najdete vše potřebné k příjem-
nému a pohodlnému životu. Služby, které by
tu snad mohly chybět, jsou snadno dosažitel-
né MHD. Městský autobus zastavuje na dvou
zastávkách u Slunečního města a v pravidel-
ných intervalech zajišťuje spojení s centrem
Prahy (doprava Zbraslav – Smíchovské nádra-
ží trvá 15 minut).

Bydlení ve vilových domech

V další etapě výstavby Slunečního města 
– Viladomy G3–G7 – bude na konci roku
2005 postaveno dalších 48 bytů. Každý klient
si může vybrat ze široké nabídky bytů podle
vlastních preferencí. Jednotlivý vilový dům je
maximálně o jedenácti bytech. Škála velikostí
je široká – od 51 m2 do 136 m2 –, čili od gar-
soniér až po mezonety.
Své vlastní království klidu a zeleně si můžete
vytvořit na vlastní zahrádce přináležející k by-
tům situovaným v přízemí. Svůj půvab mají 
i byty umístěné v podkroví.

Sluneční město Zbraslav

Splátkový kalendář
➤ rezervační záloha 100 000 Kč 
➤ 1. záloha ve výši 33 %
➤ 2. záloha ve výši 33 % z kupní ceny splatná 

po ukončení vodorovných konstrukcí 
➤ 3. záloha ve výši 23 % z kupní ceny splatná

po zápisu rozestavěných jednotek do KN
➤ 4. záloha ve výši 6 % z kupní ceny splatná 

po ukončení vnitřních instalací 
➤ 5. doplatek ve výši 5 % z kupní ceny splat-

ný po kolaudaci
➤ při 70 % záloze při podpisu smlouvy zvý-

hodněná cena

Království klidu a zeleně
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počet garážových stání 40

počet bytů 48

lokalita Sluneční město Zbraslav

adresa Praha 5-Zbraslav

cena garážového stání 189 000 Kč

největší byt 136 m2

nejmenší byt 51 m2

termín zahájení výstavby 8/2004

termín dokončení výstavby 12/2005

cena za m2 33 500–35 000 Kč

Standardní vybavení
➤ vnitřní omítky: vápeno-cementové štukové s malbou
➤ malba: bílá, Primalex Plus
➤ podlahy: koupelna, WC – keramická dlažba; ostatní prostory – samonivelační stěrka; balko-

ny, terasy – mrazuvzdorná dlažba včetně Soklu
➤ obklady: koupelna, WC – keramický obklad do výše obložky
➤ okna: plastová, sklo se zvýšenou tepelnou izolací
➤ vstupní dveře: bytové plné, hladké, protipožární s ocelovou zárubní a těsněním včetně dřevě-

ného prahu a kování – bezpečnostní, kukátko
➤ WC: závěsné s nerezovými výpustěmi
➤ vytápění: z plynové kotelny v suterénu, každý byt má svůj samostatný měřič tepla
➤ součástí standardu není: dodávka kuchyňské linky

Klienti si mohou zvolit i libovolné nadstandardní vybavení, pokud je požadavek včas nahlá-
šen. Stavební úpravy interiéru jsou také možné. Při použití nadstandardního vybavení se je-
ho cena sníží o cenu standardního. Jako bonus dostane klient od spol. Bohemia REAL
INVEST čipovou kartu s kreditem 30 000 Kč. Tuto částku může klient využít k nákupu nad-
standardních zařizovacích předmětů nebo interiérových doplňků podle vlastního výběru.

Bonus
Čtyři hodiny práce interiérového architekta
zdarma

Financování bytu 
je tak snadné!
Pro usnadnění financování bytu uzavřela
společnost Bohemia REAL INVEST, s r. o.,
smlouvu s předními finančními ústavy na na-
šem trhu. Díky této spolupráci získá klient
množství výhod. Jsou jimi především:
➤ rychlé vyřízení úvěru. Klient může ručit

právě kupovanou nemovitostí, a to i když
stavba nebyla ještě zkolaudována

➤ osobní péče privátního poradce
➤ veškerá dokumentace nutná pro vyřízení

úvěru je do hypotečních bank dodávána
spol. Bohemia REAL INVEST, klient si
tedy donese jen potvrzení o svém příjmu

Finančními partnery jsou: Českomoravská
stavební spořitelna, a. s., Všeobecná stavební
spořitelna Komerční banky, Česká spořitelna,
a. s., Českomoravská hypoteční banka, a. s.

Bohemia REAL INVEST touto politikou do-
kazuje, že koupě bytu do osobního vlastnictví
je dosažitelná prakticky pro všechny.

od 33 500 Kč/m2

Praha 5-Zbraslav
48 bytů


