
 

Geosan Development zahajuje

prodej stavebních pozemků u

Poděbrad
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Developer rezidenčních nemovitostí Geosan Development

rozšiřuje své portfolio o pozemky k výstavbě: startuje

prodej prvních 27 z celkem 108 stavebních parcel v obci

Choťánky ve Středočeském kraji cca 3 km východně od

Poděbrad ve směru na Hradec Králové. Velikost pozemků

se pohybuje převážně mezi 650 a 700 m2 a jejich cena

nepřevyšuje 1,5 milionu Kč. Plánovaná rezidenční výstavba

bude plně v rukou nových majitelů pozemků. Aby však

citlivě navázala na stávající zástavbu, udrží si jednotný řád.

Budoucí majitelé si kompletně zasíťované parcely, které

jsou na dosah lázeňského města Poděbrady a 30 minut

jízdy od Prahy, budou moci převzít na podzim 2020.

„Průměrná cena domu na klíč se aktuálně pohybuje kolem

3 milionů korun. Když k tomu připočteme standardní cenu

pozemku, který nabízíme v Choťánkách za 1,5 milionu Kč,

dostaneme se na částku do 5 milionů Kč. Porovnáme-li

dnešní ceny bytů v pražských novostavbách, kde se 3+kk

pohybuje od 5 milionů Kč výše, je rodinný dům se zahradou

za téměř totožnou cenu rozhodně zajímavou alternativou,“

komentuje Petr Beneš, ředitel společnosti Geosan

Development, a dodává: „Kromě příznivé ceny a komfortu,

které bydlení v rodinném domě bezesporu přináší, je

velkou výhodou projektu také jeho umístění. Lokalita je

ideální pro všechny, kdo hledají klidný způsob života, ale

přitom nechtějí slevit z nároků na občanskou vybavenost.

Abychom ještě více podpořili vzájemné setkávání a

budování sousedských vztahů, plánujeme vytvořit společné

parkové plochy s udržovanou zelení, dětskými prvky a

místy pro relaxaci.“

Choťánky se nacházejí 5 minut jízdy od Poděbrad, ve

kterých je k dispozici široká nabídka supermarketů,

restaurací, obchodů a služeb včetně kina, divadla,

sportovních zařízení a wellness. Funkční zázemí je k

dispozici i v samotné obci. Zdejší krajina skýtá řadu

příležitostí pro trávení volného času: od pěší turistiky a

jízdy na kole podél řeky Labe přes koupaliště Jezero v

Poděbradech až po golf. V nedalekých obcích i

Poděbradech funguje také řada mateřských, základních a

středních škol.
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