
STRANA   20 Bydlení / Inzerce NJR - ČERVEN  2010

PSJ v Hosově vybuduje Zelenou Ulici
JIHLAVA 12. května 2010 – Deve-
loperská divize akciové společ-
nosti PSJ připravuje pro Jihlavu 
netradiční projekt bydlení s eko-
logickým charakterem. V místní 
části Hosov začne ještě v letoš-
ním roce vznikat Zelená Ulice, 
která bude ideální volbou pro ty, 
kteří hledají kvalitní soukromé 
bydlení a zároveň se zajímají o 
udržitelný rozvoj, snižování ži-
votních nákladů a o minimaliza-
ci spotřeby neobnovitelných pří-
rodních zdrojů.

Zelená Ulice vyroste v klidné pří-
městské části Jihlavy v místech bý-
valého statku s hospodářskými bu-
dovami. Z nich zůstala zachována 
pouze bývalá stodola, která bude s 
příslušným pozemkem nabídnuta 
k prodeji s možností rekonstruk-
ce na velký dům či dvojdům. PSJ 
předpokládá výstavbu devíti níz-
koenergetických rodinných domů 
a dvojdomů, které bude možné 
provést též v pasivním standardu 
dle dotačního programu Zelená 
úsporám. V rámci projektu budou 
dále vybudovány čtyři rodinné 
řadové domy, situované hlavním 
vstupem na náves, kde je hřiště a 
kaplička.

Hosov představuje lokalitu, která 
zcela jistě okouzlí svým půvabem, 
typickým pro oblast Vysočiny. Na-
bízí soukromí, intimitu, bezpeč-
nost a možnost relaxace v krásném 
a zachovalém přírodním prostředí. 
Díky čtyřkilometrové vzdálenos-
ti od centra Jihlavy a dostatečné 
frekvenci hromadné autobusové 
dopravy svým obyvatelům nijak 
nebrání ve společenském, kultur-
ním a sportovním vyžití. 

Projekt výstavby rodinných do-

mů lze charakterizovat jako eko-
logický z mnoha důvodů. „Domy 
se nebudou stavět vyloženě na zelené 
louce, architektonicky zapadnou do 
vesnické zástavby a použitá techno-
logie dřevostavby v budoucnu umož-
ní snadnou recyklaci. Technické pa-
rametry a využití solárních panelů 
dávají předpoklady pro minimali-
zaci spotřeby energie na vytápění a 
ohřev teplé užitkové vody, dešťová 
voda bude zasakována na pozem-
cích a díky akumulačním jímkám 
bude umožněno její další využití. V 
lokalitě bude též kladen důraz na 
kompostování biologického a třídění 
komunálního odpadu,“ shrnul eko 
aspekty Jiří Mutl z Divize develop-
ment PSJ.

„Pozemky budeme prodávat s pro-

jektem typového domu a nabídkou 
na jeho realizaci od renomované fi r-
my. Ta bude připravena zajistit nejen 
vlastní stavbu, ale i veškeré adminis-
trativní úkony, získání dotace či zpra-
cování nabídky na provedení souvise-
jících stavebních úprav, jako je např. 
oplocení, příjezdová komunikace nebo 
přípojky sítí. Tím bude mít klient jas-
ný přehled o celkových nákladech spo-
jených s výstavbou. Zákazník samo-
zřejmě bude mít možnost klientských 
změn, bude moci požadovat provede-
ní jen určitých částí stavby nebo může 
pouze koupit stavební pozemek. Nic-
méně se tak připraví o komfort, který 
je pro něj bude ze strany PSJ připra-
ven,“ podal další důležité informace 
Jiří Mutl.

Akciová společnost PSJ v posled-

ních pěti letech na území Jihlavy 
zrealizovala dva rezidenční pro-
jekty. Prvním byla stavba moderní 
bytového domu v ulici Za Školou, 
který nabídl 72 bytových jednotek, 
a po něm následovaly čtyři obytné 
domy projektu Friends Clubu v 
Antonínově Dole. Developerská 
divize PSJ dále činí intenzivní kro-
ky k zahájení výstavby dvou výš-
kových bytových domů na místě 
bývalých Štefánikových kasáren ve 
Vrchlického ulici v Jihlavě a je ak-
tivní v přípravě pozemků pro vý-
stavbu rodinných a bytových do-
mů v lokalitě Buková na Horním 
Kosově. Další připravovaný záměr 
– Iglavia Park v Jiráskově ulici – 
nabídne prvotřídní kancelářské a 
maloobchodní plochy.

• Společnost PSJ, a.s., se zabývá 
především pozemní stavební čin-
ností, realizací vybraných staveb-
ních řemesel a technologií a také 
developmentem. Její prvořadou 
činnost představuje generální 
dodavatelství staveb, a to včet-
ně komplexních dodávek na klíč 
od fáze projektu a studie stavby 
až po kolaudaci a předání funkč-
ního díla. Podílela se například 
na výstavbě pražského adminis-
trativního areálu BB Centrum, 
komplexu Zlatý Anděl na Smí-
chově nebo Galerie Fénix & Cla-
rion Congress Hotel Prague ve 
Vysočanech, realizovala Obytný 
soubor Majdalenky v Brně nebo 
bytový soubor Villa Bianca v Pra-
ze. Byla generálním dodavatelem 
při rekonstrukci Obecního do-
mu, Sovových mlýnů či jihlavské 
radnice. PSJ se věnuje i vlastním 
developerským projektům, které 
se zaměřují zejména na oblast vý-
stavby komerčních budov a obyt-
ných celků. Kromě Česka působí 
PSJ od počátku své existence také 
na zahraničních trzích, jako jsou 
Saudská Arábie, USA, Ruská fe-
derace či Slovensko.
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