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ČERVENEC–SRPEN 2012

Stavby pro Brno
nabízí

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

KOMÍN-PODVESKÁ

Bytové domy ve výjimečné lokalitě

 V květnu začala specializovaná ﬁrma v rámci městské zakázky v objemu 12,9 milionu korun
opravovat okolí katedrály
sv. Petra a Pavla na Petrově. Rekonstrukce zahrnuje také spojnici Petrská –
Denisovy sady, opravy se
dotknou rovněž vodohospodářských objektů, schodiště, zdí, brány a soch.
Samozřejmostí je doplnění vegetace a městského
mobiliáře. Akce má skončit za osm měsíců od zahájení. Brno zlepšilo během posledního desetiletí
řadu ulic, v centrální části města jsou jejich rekonstrukce v podstatě v závěrečné třetině.
(ik)

Kolaudace červenec 2012.
Posledních 5 nadstandardně vybavených
velkých bytů s krásným výhledem k prodeji.

608 021 193
543 421 458

V souvislosti se zahájením projektu Komín-Podveská II, pořádáme pro zájemce
den otevřených dveří v dokončených domech.
Termín: Pátek 13. 7. 2012 16 –18 h
Sobota 14. 7. 2012 9 –12 h

NOVÝ
projekt
KomínPodveská II

IMPERA styl, a.s., Hlinky 114, Brno, www.imperastyl.cz
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 Na stavbě Královopolských tunelů uspořádal zhotovitel 2. června den otevřených dveří.
Zájem veřejnosti byl značný. Budoucí součást velkého městského okruhu si přišlo prohlédnout 17 000 lidí. Tunely jsou dlouhé přes 1200 metrů a jsou vybaveny systémem odvětrávání znečištěného vzduchu a moderní protipožární technikou. Na tunely navazují výjezdy,
sjezdy a mimoúrovňová
křížení. Stavba je ﬁnancována především ze státních prostředků. Na investici v objemu téměř
11 miliard korun se podílí
více než jednou miliardou
také město Brno. Úsek od
Zborovské ulice v Žabovřeskách ke Sportovní ulici v Králově Poli začne od
září sloužit dopravě.

Informace:

 Na soutoku Svratky a Svitavského náhonu v Komárově vzniká další stavba
hrazená z rozpočtu města Brna, a to retenční nádrž za 580,4 milionu korun. Má
za cíl zkvalitnit životní prostředí a umožnit další výstavbu ve městě. Bude regulovat průtok na kmenové kanalizační stoce B odvádějící kanalizační a splaškové
vody ze čtvrtiny Brna do Čistírny odpadních vod v Modřicích. Nádrž má kapacitu 8600 krychlových metrů vody. Stavba
byla zahájena začátkem roku 2011 a bude
dokončena v srpnu 2013. Bude umístěna
v podzemí a její strop překryje parková
zeleň s menším provozním objektem.

Foto: Z. Kolařík

Ç$2*|

Palác Chlumských
)DCM¨LYONRKDCM¨BGCNLĪ JSDQ¸UBDMSQT!QM@M@TKHBHÇDRJMDOQNĜDKQDJNMRSQTJB¨ID/@KB"GKTLRJ¸BG CĪLRÈ¨RKDL 
)DCMRDNCĪLRANG@SNTGHRSNQH¨R@G@I¨B¨@ĹCNQNJT 2NTÈ@RMNTONCNATY¨RJ@KU KDS RSNKDS¨ JCXY@TI@KQNYKNGT
ÈSXĔOĪUNCM¨BGRSĔDCNUÖJ¸BGCNLĪ -@RJKNMJTQNJTIDIJNTOHK@CDUDKNODQRJ@HMUDRSHÈM¨RONKDÈMNRS, &-4, JSDQ
YMDIYBGSQ@KDIĜ¨GNCNLTUTKHBHÇDRJUXSUNĔ¨KTWTRM¨CĪLRNABGNCX J@MBDKĔDLH@AXSX .ABGNCXAXLÖKXNSDUĔ¨SY@QNJ 
LNCDQM¨J@MBDKĔRJ¤@AXSNU¤OQNRSNQXATCNTMRKDCNU@S ř#ĪLIDUDUDKHBDĜO@SM¤LRS@UT @KDIDSNOQNMRU¸YU@I@JN
TUĜDBGM@ĜHBGOĔDCDĜK¸BGQD@KHY@B¨ ŚĔ¨JOĔDCRS@UHSDKRONKDÈMNRSH, &-4, 5OKMTIDONCCNLDLUXSUNĔHSS@J¤
O@QJNU@B¨L¨RS@ JSDQ¸BGIDUBDMSQT!QM@RSKDMDCNRS@SDJ 
2ONKDÈMNRS, &-4,LIHĹY@RDANTLMNGNµROÖĜM¸BGQDJNMRSQTJB¨ QDRO MNUNRS@UDAUBDMSQT!QM@ 
JCXY@MÖJSDQ¤YMHBGY¨RJ@K@OQUM¨L¨RS@UTOKXMTK¸BGQNÈM¨B¨BGRNTSÖĹD2S@UA@)HGNLNQ@URJ¤GNJQ@ID 
ÇDRJ@ETMJBHNM@KHRSHBJ¤GNCNLTM@QNGTTKHB,@R@QXJNUX@*UÖSHMĔRJ¤

www.magnum.cz

SC 321243/1

9@YL¨MJTRSNI¨1DRHCDMBD MDMRJ¤SDQ@RX /@KB, &-4,M@.QK¨ QDJNMRSQTJBDGHRSNQHBJ¤GNCNLT

