
Newsletter

červenec 2011Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů  
z developerských rezidenčních projektů z celé České republiky

Kde Chci Bydlet.cz 

Přehled průměrných cen bytů 
ve vybraných lokalitách

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Je tady léto, prázdniny, dovolené. Tedy to období roku, které většina z nás toužebně očekává. Někteří už 
mají část letní dovolené za sebou (sváteční dny v prvním červencovém týdnu k tomu přímo vybízely), jiní 
se na ni teprve chystají. Oběma skupinám však může malou inspiraci - tip na výlet přinést náš červencový 
Newsletter. V rubrice věnované aktuálním událostem, vztahujícím se k realitám, bydlení a architektuře, 
jsme se jako každé léto zaměřili na akce, které sice s touto tematikou nějak souvisí, ale přece jenom jsou 
více oddechové. Proto zde najdete například pozvánku do Muzea moderního umění v Olomouci, Krajské 
vědecké knihovny v Liberci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, do vily manželů Benešových v Sezimově 
Ústí či do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Budete-li se v rámci své dovolené toulat po Čechách, 
Moravě či Slezsku, mohou se Vám - především v deštivých dnech - hodit. Zároveň ale nezapomínáme na 

povinnosti, a proto Vás upozorňujeme i na srpnové a zářijové profesní akce, které je dobré plánovat s předstihem. Jedná se o zajímavá 
školení či semináře. Podrobnosti najdete na straně 3.

Ani tentokrát jsme samozřejmě nevynechali pravidelné rubriky. V Tipu měsíce Vám představíme čtyři zajímavé projekty, a to z Prahy 4, 13 
a z Hradce Králové. Hledáte-li nové bydlení, tři z nich jsou již hotové a je tedy možné si je osobně prohlédnout. Rubrika Jednou větou Vás 
stručně provede událostmi, které se na českém primárním rezidenčním trhu odehrály v měsíci červnu, a nakonec společně nahlédneme 
do českých médií. Také závěr této rubriky je poněkud ovlivněn létem, a tak zde najdete i informaci o tom, že vlak z Prahy k Jadranu opět 
jezdí, pozvánku do Vídně, Itálie či na španělské pláže.

Přeji Vám inspirativní čtení a příjemné letní dny.

Jana Hrabětová

Praha 15 - Hostivař (výběr z projektů)

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Bytový a obchodní 
komplex Hostivař
Zdroj informací  
o projektu/cenách: 
www.bydlenivhostivari.cz
z 20. 6. 2011

KOTI Hostivař 
Zdroj informací  
o projektu/cenách:   
www.yit.cz  
z 20. 6. 2011

Viladomy Azalková
Zdroj informací  
o projektu/cenách:  
www.azalkova.cz  
z 20. 6. 2011

60 v domě C
(Prům. velikosti
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
56 volných  

a rezer. bytů)

28 
(Prům. velikosti
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
12 volných bytů)

27 
(Prům. velikosti
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
21 volných bytů)

52,53 m2 
= plocha bytu, která  
nezahrnuje terasu,  

balkon či předzahrádku

66,48 m2 
= plocha bytu, která  
nezahrnuje terasu,  

balkon či předzahrádku

59,52 m2 
= plocha bytu, která  
nezahrnuje terasu, 

lodžii, balkon či 
předzahrádku

Ekonomické informace

Období
Meziroční 

růst/pokles

43 375 Kč vč. DPH,
 resp. 60 636 vč. DPH

(Garáž. stání je  
za 200 000 + DPH, sklep  

za 50 000 Kč/m2 vč. DPH.)

46 832 Kč + DPH,  
resp. 59 541 Kč + DPH

(Vnitřní park. stání je možno 
zakoupit za 220 000 Kč  

+ DPH. Vybrané byty mají 
v ceně kuchyni či saunu.)

54 492 Kč vč. DPH,
resp. 75 702 Kč vč. DPH
(Cena bytu zahrnuje sklep; 

park. stání v suterénu  
je možno zakoupit za  
199 000 Kč vč. DPH.)

(Zdroj: ČSÚ)

Byt. komplex Hostivař, dům C, ul. Švehlova/Zemské právo: Uvedená 1. průměrná cena za m2 je 
vztažena k celkové ploše bytu zahrnující terasu, balkon či zahrádku. Pokud je vztažena k ploše bytu 
bez terasy/balkonu či zahrady, je cena 60 636 vč. DPH. K některým bytům je nutné koupit garáž. stá-
ní za 200 000 + DPH či sklep za 50 000/m2 vč. DPH. Dokončení projektu je plánováno na listopad 2011.

KOTI Hostivař, ulice Pražská: Uvedená 1. průměrná cena za m2 je vztažena k celkové ploše bytu, 
která zahrnuje balkon/terasu či zahrádku. Je-li vztažena k ploše bytu toto nezahrnující, jedná se  
o částku 59 541 Kč + DPH. Dokončení projektu, který nabízí moderní bydlení ve finském stylu, 
blízkost přírody i rychlou dopravní dostupnost centra Prahy, je plánováno na konec listopadu 2011.

Viladomy Azalková, ul. Azalková/Pod průsekem: Uvedená 1. průměrná cena za m2 je vztažena  
k celkové ploše bytu, která zahrnuje terasu/lodžii/ balkon či předzahrádku. Je-li vztažena k ploše 
bytu bez terasy/lodžie/ balkonu či předzahrádky, jde o částku 75 702 Kč vč. DPH. Dokončení projek-
tu je plánováno na podzim roku 2011.

Počet vydaných 
staveb. povolení

1. čtvrtletí 
2011

-5,1 %  
(22 039  

povolení)

 Stavební 
produkce

1. čtvrtletí 
2011 +5,9 %

Hrubý domácí 
produkt v ČR

1. čtvrtletí 
2011 +2,8 %

 Míra inflace květen  
2011 +1,8 %

Index 
spotřebitelských 

cen

květen  
2011 +2,0 %

Počet 
zahájených bytů

1. čtvrtletí 
2011

+7,1 % 
(6 719 bytů)

 Počet 
dokončených bytů

1. čtvrtletí 
2011

-33,6 %
(6 111 bytů)

 
Orientační hodn. 

povol. staveb 
1. čtvrtletí 

2011
+21,4 %

(98,8 mld. Kč)

Aktuální kurzy: ČNB
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NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 

Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.bydlenivhostivari.cz/?map=nalezene-byty&sub=29
http://www.yit.cz/Sluzby/Apartments/Bytove-projekty/100228/Praha/102929?section=apartments
http://www.azalkova.cz/byty-cenik.php
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
http://www.azalkova.cz/byty-cenik.php
http://www.azalkova.cz/byty-cenik.php
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp


 

Tipy měsíce NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

2

Hradec Králové
Plachta III
Rozsáhlá rezidenční čtvrť Plachta se nachází podél ulic Na Občinách a Rybova v králové-
hradecké městské části Malšovice. V již dokončené části tohoto projektu - Plachta III - se 
nachází celkem 135 bytů v pěti domech. Byty jsou ve velikostních kategoriích 1+kk, 2+kk 
a 3+kk a o výměrách od 38,72 do 78,16 metrů čtverečních.

Developer: ORCO
Prodejce: ORCO

Praha 4 
Trigema Rezidence 3D
Komorní rezidenční projekt, zahrnující pouhých 27 bytů ve třech viladomech, vyroste  
u  Dolnocholupické ulice na úbočí údolí Vltavy v pražských Modřanech. Zahájení výstavby 
je plánováno na září roku 2011 a její dokončení zhruba za rok poté - na říjen roku 2012.

Developer: Trigema
Prodejce: Trigema Development

Praha 13
Cikánka
Rezidenční projekt Cikánka je tvořen dvěma etapami. První je již dokončena a vyprodána, 
druhá etapa bude dokončena v průběhu roku 2011. V rámci ní vyroste v ulici U Cikánky 
deset vil o velikosti od 132 m2 do 144 m2.

Developer: Bouwfonds ČR bytová výstavba
Prodejce: Century 21, Svoboda &Williams, Professionals

Praha 4
Bydlení Pod Vinohradem
Projekt nabízí celkem tři desítky bytů ve velikostní kategorii 1+kk až 3+kk; naprostá větši-
na z nich disponuje terasou, nebo balkonem. Bytové jednotky v prvním nadzemním pod-
laží mají soukromé předzahrádky. Dokončení projektu je plánováno již na léto tohoto roku.

Developer: Bydlení Pod Vinohradem
Prodejce: TIDE Reality

Reklama

nebo  SLEVA 5 %

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Kralovehradecky-kraj/559-plachta-iii.html?1=1&toShow=1&fulltext=plachta
http://www.orco.cz/plachta-iii.html
http://www.orco.cz/plachta-iii-cenik.php
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/561-rezidence-3d.html?1=1&toShow=1&fulltext=3D
http://www.rezidence3d.cz/
http://www.rezidence3d.cz/kontakt/
http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-domy/Praha/542-cikanka.html?1=1&toShow=1&fulltext=cik�nka
http://cikanka.cz/cs/
http://cikanka.cz/cs/kontakty/
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/551-bydleni-pod-vinohradem.html?1=1&toShow=1&fulltext=pod vinohradem
http://www.bydlenipodvinohradem.cz
http://www.bydlenipodvinohradem.cz/kontakt
http://www.central-group.cz


Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání,
profesní vzdělávání,…

Výstava

PRO TeNTOKRÁT NeSedAT
120 nejvýznamnějších exponátů z muzejní 
sbírky užitého umění 
Termín konání: 9. 6. - 9. 10. 2011
Místo konání: Muzeum moderního umění 
Olomouc

www.olmuart.cz

Výstava

KVěTy 2011
5. celostátní výstava květin a zahradnické trhy
Termín konání: 14. 7. - 17. 7. 2011
Místo konání: Lysá nad Labem, Výstaviště

www.vll.cz

Výstava

VídeňSKÁ ARCHITeKTuRA 
KOleM ROKu 1900
Termín konání: 25. 7. - 27. 8. 2011
Místo konání: Krajská vědecká knihovna  
v Liberci

www.kvkli.cz
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Reklama

Den otevřených dveří

VIlA HANy A edVARdA 
BeNeŠOVýCH
Termín konání: 30. 7. - 31. 7. 2011
Místo konání: Dr. E. Beneše 201, Sezimovo 
Ústí

www.vlada.cz

Výstava

SOuČASNÁ SlOVeNSKÁ  
ARCHITeKTuRA 1989–2011
Termín konání: 14. 6. - 14. 8. 2011
Místo konání: Galerie výtvarného umění  
v Ostravě

www.gvuo.cz

Výstava

SlAVNé VIly ČeCH, MORAVy  
A SleZSKA
Termín konání: 9. 6. - 9. 10. 2011
Místo konání: Muzeum moderního umění 
Olomouc

www.olmuart.cz

Výstava

HledÁNí SKlA 
Termín konání: 26. 5. - 23. 10. 2011
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Praha

www.upm.cz

Výstava

AleŠ VeSelý: Trvání a setrvání
Termín konání: 30. 6. - 30. 9. 2011
Místo konání: DOX, Praha 7

www.dox.cz

Seminář

STAVeBNí úPRAVy Ke SNIžOVÁ-
Ní eNeRgeTICKé NÁROČNOSTI 
BudOV (vazba na ePBd II)
Termín konání: 25. 8. 2011
Místo konání: Národní stavební centrum Brno

www.stavebnicentrum.cz

Profesní vzdělávání

ReAlITNíM MAKléřeM  
Od A dO Z 
Termín konání: 20. 9. 2011 -  9. 11. 2011
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Na Chodovci 3, 
Praha 4

www.arkcr.cz

Profesní vzdělávání

PříPRAVA K AuTORIZAČNíM 
ZKOuŠKÁM ČKAIT
Termín konání: 30. 8. 2011
Místo konání: Studio Axis, Lisabonská 4, 
Praha 9

www.studioaxis.cz

Seminář

JAK POSTuPOVAT PřI KOuPI  
NOVéHO ByTu NeBO ROdINNéHO 
dOMu
Termín konání: 27. 9. 2011
Místo konání: Studio Axis, Lisabonská 4, Praha 9

www.studioaxis.cz

http://www.olmuart.cz/
http://www.vll.cz
http://www.kvkli.cz/cz/akce-v-knihovne/pripravovane.php
http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dalsi-objekty/vila-v-sezimove-usti-55729/
http://www.gvuo.cz
http://www.olmuart.cz
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2011&id=166&img=1363
http://www.dox.cz/cs/exhibitions/future
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1121
http://www.arkcr.cz/?r_id=7
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=5728
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=5728
http://www.bestofrealty.cz/?do=40
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Zaujalo nás v médiích

NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Omezení prodeje půdy cizincům končí
Zákonné omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince bude zrušeno. Počítá 
s tím vládní novela devizového zákona, kterou podepsal prezident Václav Klaus. 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

• Developer projektu Mezonetové byty 
Psáry připravuje další den otevřených 
dveří, a to na sobotu 16. července.
• Developer BEMETT zkolaudoval  
76 nových startovacích bytů v I. etapě 
projektu v Brně-Slatině a pro  
zájemce o nové bydlení v této lokalitě 
připravil i vzorový byt.
• Poslední „předprázdninový“ Den 
otevřených dveří proběhl v Bytovém 
domě U Váhy v Praze 8.
• Společnost Real Treuhand Reality 
představila svůj nový pražský rezi-
denční projekt nazvaný .142praha. 
• Koncem června byla zahájena 
výstavba nízkoenergetického rezi-
denčního projektu Krásné Počernice 
v Praze 9, který zahrnuje 43 bytů  
a 1 rodinný dům.  
• Výstavba domů HB 18 - 25 v projek-
tu Rodinné domy Dolina v Jihlavě je 
již u konce; probíhají zde dokončovací 
práce a vše se připravuje na kolau-
daci.  
•  První rodinný dům v projektu  
U Poříčského zámečku v Boršově 
nad Vltavou se už pyšní fasádou. 
• Od 23. června je možné si každý 
čtvrtek prohlédnout vzorové hnízdo 
v alfarezidenci, a to od 14 do  
18 hodin.
• První etapa výstavby projektu  
Výhledy Jílové v Jílovém u Prahy  
se přiblížila k závěru.
• Bytová výstavba CZ, developer pro-
jektu Zahradní čtvrť v obci Stěžery 
u Hradce Králové, nabízí možnost 
koupě domu v tzv. kolaudačním mini-
mu.
• Rezidence Matějkova v pražských 
Vysočanech v červnu hlásí 30 % pro-
daných bytů.
• V CENTRAL GROUP probíhá až 
do konce srpna Letní akce - sleva 
na všechny byty, domy a parcely již 
dokončené nebo dokončené letos.
• Do ostravského projektu Nová Karo-
lina Park vstoupil další partner, který 
bude zároveň i generálním dodavate-
lem stavby. 
• První fáze výstavby horských 
apartmánů Klínovec Meadows 
v Loučné pod Klínovcem byla slav-
nostně zkolaudována.
• Projekt Mezonetové byty Psáry 
připravil pro zájemce o bydlení jižně 
od Prahy víkendovou prohlídku. 

žebříček 500 největších firem světa. Český gigant ČeZ si pohoršil 
Americký ExxonMobil vystřídal na první příčce čínského konkurenta PetroChina. 
Těžařské a energetické firmy dominují špičce žebříčku. ČEZ se jako jediná česká 
firma dostal do první pětistovky, obsadil 331. místo.
Celý článek na www.ihned.cz

Co radí dolaroví milionáři? Kupujte akcie a nemovitosti
Když mají bohatí Češi poradit, jak naložit s volnými prostředky, tři pětiny z nich 
doporučují vložit částku 10 milionů do nemovitostí. U jednoho milionu upřednost-
ňují termínovaný vklad.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Již tisíce Čechů mají problém splácet hypotéky
Do vážných potíží se splácením hypoték či spotřebitelských půjček se podle kva-
lifikovaných odhadů Práva už dostal téměř každý desátý pracující Čech. 
Celý článek na www.novinky.cz

Hypotéky: Banky v květnu zažily žně. úvěr si vzalo skoro sedm 
tisíc lidí
Již několik měsíců v řadě se hypoteční trh dostává do tempa, které nabral před 
krizí. Na druhou stranu rodiny, které přestaly splácet hypotéku, už bankám dluží 
téměř dvacet miliard po splatnosti.
Celý článek na www.ihned.cz

úroky mírně klesly, hypoték je nejvíc za tři roky
Banky v květnu poskytly 6741 hypotečních úvěrů, což je nejvíce za poslední tři 
roky. Více nových hypoték sjednaly naposledy v červnu 2008. 
Celý článek na www.aktualne.cz

Banky zašustily penězi. A realitní makléři se radují.
Od dubna 2010 do března letošního roku si banky pronajaly v Evropě milion me-
trů čtverečních kanceláří, do statistik se zapsali i Číňané.
Celý článek nawww.ceskapozice.cz

Zrušení účtu: Zdarma není bezplatně, banky obešly zákon
Zrušení běžného účtu má být podle zákona zdarma, téměř polovina bank si za 
něj přesto v praxi účtuje až stovky korun.
Celý článek na www.aktualne.cz

Jednou větou

http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19562/omezeni-prodeje-pudy-cizincum-konci/
http://www.bytypsary.cz/
http://www.bytypsary.cz/
http://www.bydlenibrno.cz/
http://www.byty-u-vahy.cz/
http://www.byty-u-vahy.cz/
http://www.142praha.cz/
http://dolina.cz/o-projektu/rodinne-domy/
http://www.uporicskehozamecku.cz/gal63-prubeh-vystavby.html
http://www.alfarezidence.cz/cs/novinky
http://bydlenistezery.cz/index.php?link=projekt
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/
http://www2.central-group.cz/letni-akce
http://www.klinovecmeadows.cz/
http://www.bytypsary.cz/
http://byznys.ihned.cz/c1-52175890-zebricek-500-nejvetsich-firem-sveta-cesky-gigant-cez-si-pohorsil
http://www.novinky.cz/finance/237614-jiz-tisice-cechu-maji-problem-splacet-hypoteky.html?ref=zpravy-dne
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-52143900-hypoteky-banky-v-kvetnu-zazily-zne-uver-si-vzalo-skoro-sedm-tisic-lidi
http://aktualne.centrum.cz/finance/bydleni/clanek.phtml?id=704870
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/banky-zasustily-penezi-realitni-makleri-se-raduji
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=705397
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NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Jak zdraží zvýšení dPH stavbu domu, ale i rekonstrukci bytu
Změna snížené sazby DPH v příštích dvou letech může prodražit stavbu, rekon-
strukci či koupi bytu až o statisíce korun. Pokud za stavební práce, materiál či 
nemovitost zaplatíte alespoň část peněz ještě do konce letošního roku, zdražení 
se vyhnete. 
Celý článek na www.idnes.cz

• Projekt Central Park Praha  
na Žižkově zahájil spolupráci  
s novými prodejci - Professionals  
a Lekvi & Partners.
• Rezidenční projekt Tulipa Rokytka 
v Praze 9 již pokračuje druhou fází 
výstavby. 
• EKOSPOL dokončil svůj další  
pražský bytový projekt - Viladomy  
u Vinořského zámku.
• Rodinné domy Makovice v praž-
ských Dolních Počernicích přivítaly 
návštěvníky Dne otevřených dveří.
• Budovy označené písmeny J a K 
v projektu Čakovický park (Praha 19) 
už mají hotové podkladové betony.
• Rezidenční projekt Azalea v praž-
ských Hrdlořezech byl zdárně dokon-
čen.
• Společnost Real-Treuhand Reality 
& Development ukončila první fázi 
rekonstrukce projektu Rezidence 
Biskupská 8 v centru Brna.
• U vybraných rezidenčních projektů 
společnosti Skanska pokračuje akce 
nazvaná Složte si svou slevu. 
• Společnost  Finep zahájila prodej 
130 nových bytů v pražských Vysoča-
nech; jedná se o Novou Harfu V, tedy 
5. etapu projektu Nová Harfa.
• V souvislosti se spuštěním prodeje 
dalších 7 ŘRD v VII. etapě projektu 
Drahelčice u Rudné developer, spo-
lečnost BEMETT, nabízí všem novým 
klientům zelený bonus v podobě  
50 000 Kč.
• Do nabídky portálu v červnu přibyly 
další zajímavé projekty - Biskupská 
8 v Brně, Čakovický park v Praze 19, 
Rezidence 3D v Praze 4, Plachta III 
v Hradci Králové, Mostecká 21  
v Praze 1, RD Benice v Praze 10, 
Americká 11 v Praze 2, Slunečný 
vršek v Praze 10.

• Podrobné informace o výše uvede-
ných událostech najdete i v rubrice 
Zprávy z trhu. 

• Aktuální pozvánky na Dny otevře-
ných dveří přinášíme v rubrice 
TIP DNE. 

• Portál www.kdechcibydlet.cz najde-
te i na facebooku. Staňte se našimi 
fanoušky…

PPF chce na pražském Chodově postavit nejvyšší české mrako-
drapy
V Praze na Chodově by mohly vyrůst dva nejvyšší české mrakodrapy. S tímto plá-
nem přišla společnost PPF, jedna z největších investičních a finančních skupin ve 
střední a východní Evropě. 
Celý článek na www.idnes.cz

Přežijeme, když prodáme část projektů, věří šéf stavebního giganta eCM
Milan Janků, majoritní majitel developerské společnosti ECM, která je od května 
v insolvenci, se snaží odvrátit pád své firmy. Navrhuje hned prodat osm započa-
tých projektů a pět dokončit. Kromě peněz nabízí věřitelům akcie firmy, ti ale o 
jeho záměrech pochybují.   
Celý článek na www.idnes.cz

Neotevřený outlet u Ruzyně dál čeká na využití, neprošlo ani 
parkoviště
Bitva věřitelů o to, komu připadne neotevřené obchodní centrum Galleria Moda, 
se táhne už tři roky. Správcům tak nezbývá, než hledat alternativní způsoby vyu-
žití a vydělat tím alespoň na údržbu centra. 
Celý článek na www.idnes.cz

Pozor při koupi družstevního bytu: dluhy může mít i družstvo
Koupí družstevního bytu si kupujete vlastně jen právo na užívání bytu. Budete-li 
se proto rozhodovat, zda si pořídit byt do osobního vlastnictví, či družstevní byt, 
měli byste o družstevním bydlení vědět několik zásadních věcí.
Celý článek na www.idnes.cz

Stavební kolaps? Praze hrozí, že se ocitne bez územního plánu.
Dle stavebního zákona musí být územní plán hlavního města nahrazen novým  
1. ledna 2016. Jenže hrozí, že do té doby nebude schválen.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Podívejte se na vítěze soutěže Česká dopravní stavba & tech-
nologie roku 2010
Ocenění za českou dopravní stavbu loňského roku získaly například úsek sil-
ničního okruhu kolem Prahy mezi Vestcem a Lahovicemi, most přes Vltavu na 
pražském dálničním okruhu nebo optimalizace železniční trati mezi Planou u Ma-
riánských Lázní a Chebem.
Celý článek na www.ihned.cz

Realitní trh: ani k pláči, ani k výskání
Trh nemovitostí v České republice se po propadu v důsledku globální recese, 
kdy ceny bytů u nás klesly od roku 2008 o 21 % a rodinných domů o 5 %, začíná 
oživovat a především ceny rezidencí by už měly být stabilní.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Zaujalo nás v médiích Jednou větou

http://bydleni.idnes.cz/jak-zdrazi-zvyseni-dph-stavbu-domu-ale-i-rekonstrukci-bytu-po2-/stavba.aspx?c=A110627_171728_stavba_rez
http://www.centralparkpraha.cz/kontakt.html
http://www.tuliparokytka.cz/
http://www.rd-makovice.cz/
http://www.cakovickypark.cz/projekt/rezidencni-projekt-popis
http://www.azaleaprojekt.cz/home.html
http://www.biskupska8.cz/
http://www.biskupska8.cz/
http://www.skanskareality.cz/akce
http://www.vasebyty.cz/radove-rodinne-domy/drahelcice-u-prahy/lokalita-slunecna-rrd
http://www.kdechcibydlet.cz/vyhledavani/vyber.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.facebook.com/kdechcibydlet.cz#!/kdechcibydlet.cz?sk=wall
http://ekonomika.idnes.cz/ppf-chce-na-prazskem-chodove-postavit-nejvyssi-ceske-mrakodrapy-pxz-/ekonomika.aspx?c=A110629_120509_praha-zpravy_sfo
http://ekonomika.idnes.cz/prezijeme-kdyz-prodame-cast-projektu-veri-sef-stavebniho-giganta-ecm-1js-/ekoakcie.aspx?c=A110626_211651_ekoakcie_brm
http://ekonomika.idnes.cz/neotevreny-outlet-u-ruzyne-dal-ceka-na-vyuziti-neproslo-ani-parkoviste-1at-/ekonomika.aspx?c=A110629_203057_ekonomika_abr
http://bydleni.idnes.cz/pozor-pri-koupi-druzstevniho-bytu-dluhy-muze-mit-i-druzstvo-ptt-/stavba.aspx?c=A110615_150946_stavba_rez
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/stavebni-kolaps-praze-hrozi-ze-se-ocitne-bez-uzemniho-planu
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-52057480-podivejte-se-na-viteze-souteze-ceska-dopravni-stavba-technologie-roku-2010
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19484/realitni-trh-ani-k-placi-ani-k-vyskani/


Zaujalo nás v médiích

V Brně vzniká unikátní projekt: Zelené stavění pro budoucnost
Na semináři nazvaném Zelené stavění pro budoucnost představila Nadace Partnerství ve středu 22. června 2011 v Mramorovém 
sále České spořitelny v Praze pražské odborné veřejnosti svůj projekt Otevřené zahrady, kterou v Brně chystá pro jeho obyvatele 
i návštěvníky.
Celý článek na www.earch.cz

Vršovická secesní vodárna se znovu otevírá veřejnosti
Historicky významný objekt Vršovické vodárny v Praze Braníku, na jehož výstavbě se podílel i věhlasný profesor Jan Kotěra, má za 
sebou dvouletou kompletní rekonstrukci.
Celý článek na www.stavitel.ihned.cz

Rakousko zuří. Číňané obkreslili Hallstatt a teď si ho postaví doma
Dokonalá kopie malebného hornorakouského městečka Hallstatt, které figuruje na seznamu kulturního dědictví UNESCO, by měla 
vzniknout v čínské provincii Kuang-tung. Starosta Hallstattu Alexander Scheutz je čínskými plány zděšen a s projektem zásadně 
nesouhlasí. 
Celý článek na www.idnes.cz

Na Titanic zapomeňte. V docích vyrůstá nová čtvrť pro 30 tisíc lidí 
Na místě doků, kde byla slavná loď postavena, se nyní staví nová rezidenční čtvrť Titanic Quarter od britské kanceláře Eric Kuhne 
and Associates. Příští rok bude Belfast slavit 100. výročí od vyplutí Titaniku. 
Celý článek na www.idnes.cz

Pro tentokrát nesedat | Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc
Adolf Loos, Mies van den Rohe, Dušan Jurkovič, Michael Thonet, Yves Klein, Milan Knížák. To jsou jen někteří z řady význačných 
architektů a umělců, které můžete od 9. června v olomouckém Muzeu moderního umění poznat v nezvyklé roli - jako autory židlí, 
křesel, lehátek nebo skříní. 
Celý článek na ww.earch.cz

Pláže i architektura. 10 nej míst Španělska
Španělsko je snem mnoha cestovatelů. Na své si přijdou milovníci přírody, památek a skvostné architektury. Najdete tu skvělé plá-
že, ale i překrásné hory. Dobré počasí je téměř zárukou. Tady je 10 nejlepších míst, kam se vypravit:
Celý článek na www.lidovky.cz

Jiná Vídeň aneb Kam vás průvodce nezavede
Pokračujeme v netradičních pohledech na světové metropole. Tentokrát přinášíme několik tipů z Vídně, které v běžných průvodcích 
asi nenajdete.
Celý článek na www.lidovky.cz

Začal opět jezdit vlak z Prahy k Jadranu
Je stále mnoho lidí, kteří smutní po vlaku, který jezdil minulá léta mezi Prahou a Splitem. Tuto letní sezónu se však možnost ces-
tovat k Jaderskému moři vlakem opět vrací. 
Celý článek na www.lidovky.cz

Bella Italia: 11 míst pro krásnou dovolenou
I když jsme zrovna tam třeba nebyli, ta jména známe. Ale protože je to Itálie, nikdy nás nepřestane bavit je opakovat. Tady je doma 
romantika, pizza a hlavně la dolce vita, jižanské umění sladkého života. 
Celý článek na www.idnes.cz

NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky

www.kdechcibydlet.cz, Šaldova 34, Praha 8-Karlín, tel.: +420 277 779 290, 
kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz

http://www.earch.cz/clanek/6648-v-brne-vznika-unikatni-projekt-zelene-staveni-pro-budoucnost.aspx
http://stavitel.ihned.cz/c1-52076630-vrsovicka-secesni-vodarna-se-znovu-otevira-verejnosti
http://bydleni.idnes.cz/rakousko-zuri-cinane-obkreslili-hallstatt-a-ted-si-ho-postavi-doma-107-/architektura.aspx?c=A110617_131136_architektura_web
http://bydleni.idnes.cz/na-titanic-zapomente-v-docich-vyrusta-nova-ctvrt-pro-30-tisic-lidi-phs-/architektura.aspx?c=A110610_120021_architektura_web
http://www.earch.cz/clanek/6612-pro-tentokrat-nesedat-sbirka-uziteho-umeni-muzea-umeni-olomouc.aspx
http://cestovani.lidovky.cz/plaze-i-architektura-10-nej-mist-spanelska-f1c-/nej-tipy.asp?c=A110621_112852_nej-tipy_glu
http://cestovani.lidovky.cz/jina-viden-aneb-kam-vas-pruvodce-nezavede-fpg-/nej-tipy.asp?c=A110609_145910_nej-tipy_glu
http://cestovani.lidovky.cz/zacal-opet-jezdit-vlak-z-prahy-k-jadranu-fch-/aktuality.asp?c=A110617_172948_aktuality_ape
http://cestovani.idnes.cz/bella-italia-11-mist-pro-krasnou-dovolenou-f16-/igsvet.aspx?c=A110620_132504_igsvet_tom

