
TISKOVÁ ZPRÁVA
Rodinné domy Březina „Na kopečku“
Dny otevřených dveří

22. října 2011, Březina. Stavební firma Šmak je investorem a současně i realizátorem rodinných domů 
v obci Březina v rámci projektu „Na kopečku“. Pro své klienty připravila nejen skvělou lokalitu, kvalitní  
provedení celé stavby nebo atraktivní cenu domu. Dnešním dnem nabízí také zvýhodnění nákupu RD  
všem,  kteří  uvažují  o  jeho  koupi  ještě  v tomto  roce.  Nejen  tyto  informace,  ale  i  osobní,  jinak 
nesdělitelný dojem, dostanou všichni účastníci Dnů otevřených dveří 22. - 23. října.

Domov na správné adrese
Rodinné domy jsou situovány nad současnou zástavbou, jejich poloha nabízí nádherný výhled na celou 
obec Březina a okolní lesy. K výstavbě jsou použity osvědčené postupy a materiály., RD jsou cihlové, s 
dřevěnými krovy a , se střešní krytinou z pálených tašek. Domy s různým uspořádáním od 4+kk do 
5+kk poskytují možnost výběru bydlení dle požadavků zájemce. 

Rodinné domy jsou nabízeny jak ve variantě na klíč, tak je možná i koupě domku ve fázi hrubé stavby. 
Zájemci o variantu „na klíč“ si mohou vybrat standardní i nadstandardní materiál, barvu či provedení 
vnitřního vybavení  (obklady,  podlahy,  dveře aj.)  dle  jejich vkusu i  nároků na bydlení.  RD mají  k 
dispozici  také  zahradu  včetně předzahrádky a garáže,  která je  integrovaná do přízemí domu.  Při 
realizaci  projektu  byla  vystavenárealizována nová  příjezdová  komunikace,  dešťová  a  splašková 
kanalizace, přívody vody a elektřiny a veřejné osvětlení. Samozřejmostí je dostatečný počet volných 
parkovacích míst. 

Cenově výhodné energeticky úsporné domy přímo lákají svojí cenou, která je plně srovnatelná s cenou 
bytu. Navíc ještě stavební firma Šmak připravila nabídku tepelného čerpadla, osobního automobilu 
v ceně domu 3,85 mil. Kč. Zájemci si mohou vybrat tyto varianty nebo navíc slevu 150tis. Kč.

Březina - základní informace
Obec  se  nachází  v  jižní  části  Drahanské  vrchoviny,  která  je  součástí  chráněné  krajinné  oblasti 
Moravský  kras.  Rozprostírá  se  na  zvlněné  lesnaté  vrchovině  severovýchodně  od  Brna  vzdušnou 
vzdáleností 14,5km a jihovýchodně 13 km od Blanska. V rámci dopravní obslužnosti MHD jde o IV. 
pásmo. Historie obce spadá až do roku 1365 a její název vznikl podle dnes již vykácených lesů Bříz. 
Území obce tvoří dvě bývalé samostatné obce – Březina a Proseč. Katastrální výměra obce je 683 ha a 
počet obyvatel je 740. V obci je základní škola, mateřská školka a další formy občanské vybavenosti 
včetně obecní knihovny a dalších možností kulturního a sportovního vyžití.

Lokalita s okolní přírodou jsou ideální pro aktivní trávení volného času. Nabízí nespočet značených 
turistických tras a cyklostezek. V blízkém okolí se vyskytují celá řada přírodních zajímavostí, krasových 
útvarů,  jeskyní,  významných historických a kulturních památek.  Za zmínku stojí  Santiniho barokní 
kostel  Panny  Marie  ve  Křtinách,  muzeum  hutnictví  v  Josefovském  údolí,  místo  významných 
archeologických nálezů jeskyni Býčí skálu a další.

„Při výběru lokality pro projekt „Na Kopečku“ jsme brali zejména v potaz dobrou dopravní obslužnost 
a krásné okolí.  To se nám podařilo.  Rodinné domy stojí  v obci  Březina v těsné blízkosti  chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras, dodává Michal Šmak, jednatel společnosti.
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