


Rezidence U Zámku Velké Hoštice je jedinečný projekt bydlení, který splňuje výhody

rodinného a zároveň bytového domu. Třípodlažní bytový dům disponuje šesti

nadstandardními bytovými jednotkami o dispozici 3+kk. Bytové jednotky nabízí

plnohodnotné, funkční a praktické dispoziční řešení. Téměř každý byt nabízí variaci

velkorysých venkovních prostor, ať už v podobě předzahrádky, teras, nebo jejich

kombinací. Uzavřený areál bytového domu nabízí vedle zelených ploch také zděné

garáže s elektrickými sekčními vraty pro každý byt, ve kterých bylo také myšleno na

přípravu pro nabíjení elektrických automobilů.

Záměrem investora bylo vytvořit funkční, moderní a vzdušné prostředí pro mladé rodiny s

dětmi, včetně příznivců harmonického stylu života “za městem”, s možností dlouhých

procházek v přilehlé přírodě, využitím zázemí pro sport a přitom mít kompletní občanskou

vybavenost na dosah ruky. 

Strategická poloha bytového domu umožňuje budoucím rezidentům využití veškerých

výhod města a vesnice v jednom. Klidné prostředí v okolí objektu dovolí bezstarostný

pohyb dětí s přístupem na udržované zelené plochy zámeckého parku, bezplatného

využití lanové a síťové atrakce za domem, či využití dětského hřiště v zámeckém areálu.

Pro zpestření víkendové procházky stojí za zmínku návštěva barokního zámku zakončená

výbornou českou kuchyní v charismatickém prostředí zámecké restaurace a vinárny. To

vše je přístupno bez nutnosti použití silniční komunikace. Lokalita bytového domu potěší

milovníky cyklistiky a in-line bruslí s možností využití nově vybudovaného úseku cyklostezky z

Velkých Hoštic do Opavy. 

Obec Velké Hoštice disponuje výbornou dopravní dostupností a občanskou vybaveností.

Je vzdálena 8 minut autem z centra města Opavy a 20 minut od Ostravy. Obec nabízí

pravidelné autobusové a vlakové spojení v pěší dostupnosti od domu. V okolí domu se

nachází škola, školka, pošta, lékaři, supermarket, restaurace a zařízení pro sport.

 

Generálním dodavatelem stavebních prací je společnost RaKoREAL stavby s.r.o. a spolu s

dceřinou společností RaKoREAL Estate s.r.o. budou zajišťovat plánovaný průběh realizace

díla a koordinaci prodeje bytů budoucím majitelům za úspěšnou cestou k vysněnému

bydlení. 

Za pozornost děkují,

Jiří Raida a Michal Kolek, zakladatelé společností.

O PROJEKTU



HARMONOGRAM

04-2021 Zahájení stavebních prací

04-2022 Spuštění prodeje, rezervace

06-2022 Vydání stavebního povolení

09-2022 Dokončení stavebních prací,

kolaudace, předání bytových jednotek



LOKALITA

Zámecký park Lanová a síťová atrakce

Barokní zámek Cyklostezka - Opava - Velké Hoštice



SITUAČNÍ MAPKA



STANDARDY DOMU

FASÁDA

Kontaktní zateplovací systém v kombinaci s provětrávanou zateplenou fasádou z

minerální vaty a obkladem z plechu ANTRACIT

STŘECHA

Dvouplášťová provětrávaná střešní konstrukce s plechovou falcovanou střešní krytinou

ANTRACIT

TERASY

Ocelové konstrukce teras o půdorysném rozměru 4x3m. Nad 3NP provedena krytá

pergola. Podlaha tvořena z betonové terasové dlažby na terčích. Prostor terasy opatřen

elektrickými rozvody - světlo, zásuvka 230V

OKNA

Plastová okna s izolačním trojsklem, 7-komorový PVC profil rámu v barevné kombinaci

antracit/bílá. V 2NP a 3NP francouzská okna, v místech bez terasy kotveno skleněné

zábradlí

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Na Jiho-Západní straně všechna okna opatřena venkovními žaluziemi na elektrický

pohon, v barevném odstínu Antracit, součástí dodávky dálkové ovládání pro každou

bytovou jednotku

DVEŘE

Hlavní vstup - Kvalitní hliníkové dveře s boční skleněnou zástěnou, včetně samozavírače,

elektrický vrátný, v barevném provedení Antracit

Technická místnost - PVC dveře v provedení antracit/bílá, s nadedveřním oknem na

pákový uzávěr

SPOLEČNÉ

PROSTORY

Povrchy stěn - Strojní sádrové omítky hladké v bílém provedení

Podlaha - Keramická dlažba v provedení světle šedá/ tmavě šedá

Osvětlení - kulaté stropní svítidlo LED, časový spínač

Schodiště - železobetonové schodiště s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, zábradlí

ocelové, svislé řídké členění, lakováno do odstínu šedá

Vstupní dveře (byty) - bezpečnostní, osazeny panoramatickým kukátkem, bezpečnostní

kování koule - klika, protipožární, usazeny do ocelových zárubní. Barva šedá

OSTATNÍ

Hranice pozemku oplocena drátěným pletivem v odstínu ANTRACIT. Vstup a vjezd na

pozemek zajištěn brankou s elektrickým vrátným a bránou na elektrický pohon s

dálkovým ovládáním. Domovní zvonky a schránky umístěny ve zděném pilíři.



 

ZÁKLAD

STANDARD

(+500.000 Kč)

NADSTANDARD

(+700.000 Kč)

KOUPELNA

Hrubá omítka, rozvody vody

odpadu a elektřiny bez

kompletace, podlahové

vytápění

BEZ zařizovacích předmětů,

bez obkladů, dlažby

Walk-in sprcha se skleněnou

zástěnou, podomítkovou baterií a

dešťovou hlavicí, standardní vana

akrylátová bílá 160 x 70,

podomítková baterie, elektrický

bojler 120l, 2x umyvadlo,

umyvadlová skříň, zrcadlo včetně

osvětlení. Obklady a dlažba do

300 Kč/m2

STANDARD + nadstandardní

volně stojící vana ke zdi 160 x

80, variace barev obkladů a

dlažby

PODLAHY

Hrubá podlaha včetně

podlahového vytápění BEZ

nášlapné vrstvy

Laminátová podlaha tl. 8mm do

350 Kč/m2, včetně soklových lišt

Kvalitní vinylová podlaha s

podložkou, variace barev,

soklové lišty. Cena do 700

Kč/m2

INTERIÉROVÉ

DVEŘE

Není součástí dodávky Dřevotřískové dveře plné nebo

prosklené dle charakteru místnosti

s kováním a obložkovou zárubní s

povrchem z 3D folie.

Bezfalcové dveře SEPOS s

možným barevné variace,

včetně kování. Cena do 12.500

Kč/ks včetně montáže

TERASY

Finální dlažba není součástí

dodávky

Betonová dlažba 40 x 40 cm do

500 Kč/m2

Impregnované terasové prkna

ze sibiřského modřínu

KUCHYNĚ

Rozvody vody, odpadu,

elektřiny, bez kuchyňské linky

Kuchyňská linka 2 x 4,5 m tvaru "L"

v barevné kombinaci dub Halifax

přírodní, lesklá bílá, pískově

béžová - řešení bez madel, kvalitní

kování a pojezdy BLUM, bez

spotřebičů, dřezu a příslušenství

STANDARD + vestavná

kombinovaná lednice, trouba,

mikrovlnná trouba, indukční

varná deska, myčka, granitový

dřez. Osvětlení LED pásky.

OSTATNÍ

Sádrové hladké omítky, bílá

výmalba, slaboproudový

bytový rozvaděč, rozvody

elektroinstalace, TV antény a

internetu, bez zásuvek a

vypínačů. Analogový domovní

telefon

ZÁKLAD + bezdrátový termostat,

kompletní zásuvky a vypínače v

provedení bílá

STANDARD + možnost barevné

variace vypínačů, kompletní

osvětlení interiéru

STANDARDY BYTŮ



Stav jednotky VOLNÉ

Podlahová plocha 65,8 m2 + 12,80 m2

Dispozice bytu 3+kk

Podlaží 1NP

Cena ZÁKLAD 4.127.000 ,-

BYT 1A

1.03 předsíň 5,40 m2

1.04 Obývací pokoj + kk 23,20 m2

1.05 Pokoj 14,80 m2

1.06 Ložnice 13,60 m2

1.07 Koupelna + WC 8,80 m2

1.08 Terasa 12,80 m2

1.09 Soukromá zahrada 50 m2

V
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Stav jednotky VOLNÉ

Podlahová plocha 63,2 m2 

Dispozice bytu 3+kk

Podlaží 1NP

Cena ZÁKLAD 3.418.400 ,-

1.10 předsíň 5,10 m2

1.11 Obývací pokoj + kk 25,20 m2

1.12 Pokoj 13,20 m2

1.13 Ložnice 13,80 m2

1.14 Koupelna + WC 6,50 m2

BYT 1B

V
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BYT 2A

Stav jednotky REZERVACE

Podlahová plocha 70,1 m2 + 12,80 m2

Dispozice bytu 3+kk

Podlaží 2NP

Cena ZÁKLAD 3.956.000 ,-

2.02 předsíň 5,70 m2

2.03 Obývací pokoj + kk 24,70 m2

2.04 Pokoj 15,30 m2

2.05 Ložnice 15,10 m2

2.06 Koupelna + WC 9,30 m2

2.07 Terasa 12,80 m2
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BYT 2B

Stav jednotky VOLNÉ

Podlahová plocha 70,8 m2 + 12,80 m2

Dispozice bytu 3+kk

Podlaží 2NP

Cena ZÁKLAD 4.160.400 ,-

2.09 předsíň 5,50 m2

2.10 Obývací pokoj + kk 24,50 m2

2.11 Pokoj 15,90 m2

2.12 Ložnice 15,20 m2

2.13 Koupelna + WC 9,70 m2

2.14 Terasa 12,80 m2
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BYT 3A

Stav jednotky VOLNÉ

Podlahová plocha 79,6 m2 + 12,80 m2

Dispozice bytu 3+kk

Podlaží 3NP

Cena ZÁKLAD 4.874.000 ,-

3.02 předsíň 5,80 m2

3.03 Obývací pokoj + kk 30,50 m2

3.04 Pokoj 15,20 m2

3.05 Ložnice 17,60 m2

3.06 Koupelna + WC 10,50 m2

3.07 Terasa 12,80 m2
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Stav jednotky VOLNÉ

Podlahová plocha 79,9 m2 + 12,80 m2

Dispozice bytu 3+kk

Podlaží 3NP

Cena ZÁKLAD 4.733.700 ,-

3.09 předsíň 6,10 m2

3.10 Obývací pokoj + kk 25,40 m2

3.11 Ložnice 15,50 m2

3.12 Pokoj 22,10 m2

3.13 Koupelna + WC 10,80 m2

3.14 Terasa 12,80 m2

BYT 3B
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VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



GARÁŽE 

1.01 GARÁŽ 1 24,8 m2 REZERVACE

1.02 GARÁŽ 2 24,8 m2 VOLNÉ

1.03 GARÁŽ 3 24,8 m2 VOLNÉ

1.04 GARÁŽ 4 24,8 m2 VOLNÉ

1.05 GARÁŽ 5 24,8 m2 VOLNÉ

1.06 GARÁŽ 6 24,8 m2 VOLNÉ

Vrata Sekční elektrické

Rozměry (m) 3,5 x 7,0 x 2,75

PODLAHA Epoxidový nátěr

SÍTĚ Elektro, 230V a 380V

Cena 490.000 ,-



KONTAKTY

MAPKA

Michal Kolek

Realitní makléř

Tel.: 608 608 492

Email: reality@rakoreal.cz


