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Ekonomické informace

www.kdechcibydlet.cz

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

  Horské apartmány Rokytnice leží u hlavní cesty procházející městečkem Rokytnice nad Jizerou. 
K apartmánu je možné zakoupit jak vnitřní garážové stání, tak venkovní stání. Předpokládaný ter-
mín dokončení výstavby projektu je říjen 2014.

  Rezidence Pivovar, stojící v blízkosti centra města Vrchlabí, vytváří uzavřený areál zahrnující zre-
konstruovanou historickou budovu pivovaru, nový bytový dům a park s dětským hřištěm. K apart-
mánu lze zakoupit vnitřní garážové stání či parkovací stání. V budově pivovaru jsou prostory určené 
pro obchod a služby. Byty jsou již dokončeny a připraveny k předání. 

  Projekt Šumavský Dvůr se nachází v srdci Šumavy. Každý byt má krb, předzahrádku nebo bal-
kon. Ke každému bytu je možné dokoupit parkovací stání. První etapa je již zcela vyprodána, z dru-
hé etapy zbývají na prodej poslední volné apartmány. Prodej třetí etapy byl zahájen v únoru 2014.

Období
Meziroční růst/

pokles

(Zdroj: ČSÚ)

Kurz k 8. 7. 2014
Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz

Přehled průměrných cen nových 
bytů ve vybraných lokalitách Nové bydlení na horách

Horské apartmány Rokytnice 
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 30. 6. 2014
www.studiosrokytnice.cz

20 bytů
(Prům. velikosti a ceny 
počítány z aktuální 
nabídky 20 volných 
a rezervovaných)

58,53 m²
(= celková prům. podlah. 
plocha bytu)

44 856 Kč bez DPH 
(Uvedená prům. cena je 
vztažena k celkové podlah. 
ploše bytu.)

Pivovar Rezidence Vrchlabí
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 30. 6. 2014
www.pivovar-vrchlabi.cz

78 bytů
(Prům. velikosti a ceny 
počítány z aktuální 
nabídky 38 volných)

58,42 m² 
(= celková prům. podlah. 
plocha bytu zahrnující 
balkon)

29 963 Kč bez DPH 
(Uvedená prům. cena je 
vztažena k celkové podlah. 
ploše bytu.)

Šumavský dvůr, III. etapa,
Železná Ruda
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 30. 6. 2014
http://sumavskydvur.cz

11 bytů
(Prům. velikosti a ceny 
počítány z aktuální 
nabídky 10 volných)

99,33 m² 
(= celková prům. podlah. 
plocha bytu)

73 291 Kč vč. DPH
(Uvedená prům. cena je 
vztažena k celkové podlah. 
ploše bytu.)

Stavební produkce květen 2014 +1,6 % 

Počet vydaných 
stavebních povolení květen 2014 –6,6 % 

(6 832)

Orientační hodnota 
povolených staveb květen 2014 +17,9 % 

(23,5 mld. Kč) 

Počet 
zahájených bytů květen 2014 +30,3 % 

(2 449 bytů)

Počet 
dokončených bytů květen 2014 –23,2 % 

(1 434 bytů)

Hrubý domácí produkt 
v ČR

1. čtvrtletí 
2014 +2,9 %

Míra inflace květen 2014 +0,8 %

Index 
spotřebitelských cen květen 2014 +0,4 %

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nastalo léto a s ním přišly prázdniny a čas dovolených. Tedy to období roku, které nejenom děti školou 
povinné, ale i většina z nás toužebně očekává. Někteří už možná máte část letní dovolené za sebou, jiní se 
na ni, stejně jako já, teprve chystáte. Oběma skupinám však může malou inspiraci – tip na prázdninový či 
víkendový výlet – přinést náš červencový Newsletter. V rubrice věnované aktuálním událostem, vztahujícím 
se k realitám, bydlení a architektuře, jsme se sice jako vždy zaměřili na akce, které s touto tematikou souvisí, 
ale přece jenom jsou více oddechové, letní. Proto zde najdete pozvánky na festivaly či výstavní projekty 
a informace o otevíracích dobách některých věhlasných vil. Budete-li se v rámci své dovolené toulat naší 
republikou, mohou se Vám – především v deštivých dnech – hodit. Zároveň ale ani v létě nezapomínáme 
na práci, a proto Vás upozorňujeme i na blížící se profesní akce, které je dobré plánovat s předstihem. Jedná 
se o zajímavé výstavy, konference, školení či semináře. Podrobnosti o všech zmíněných akcích najdete na 
straně tři a čtyři. 

Ani tentokrát jsme samozřejmě nevynechali další pravidelné rubriky. V Tipu měsíce na straně dvě Vám představujeme čtyři zajímavé 
projekty, a to z Prahy 5, 9, 10 a ze Špindlerova Mlýna. Všechny spojuje skutečnost, že jsou buď letos dokončené, nebo se na to v brzké 
době „chystají“. V rubrice věnované cenám nového bydlení (strana jedna) jsme se tentokrát zaměřili na horské projekty. Rubrika 
Jednou větou Vás stručně provede událostmi, které se na českém rezidenčním trhu odehrály v měsíci červnu, a nakonec společně 
nahlédneme do českých médií. 

Přeji Vám inspirativní čtení a příjemné letní dny.

Jana Hrabětová, šéfredaktorka portálu Kde Chci Bydlet.cz

http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html?utm_source=NLT_listopad&utm_medium=cpc&utm_campaign=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz/?utm_source=NLT_cervenec2014&utm_medium=cpc&utm_campaign=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz/?utm_source=NLT_duben2014&utm_medium=cpc&utm_campaign=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-sta
http://www.cnb.cz/
http://www.studiosrokytnice.cz/cenik.html
http://www.pivovar-vrchlabi.cz/interaktivni-plan.htm?list_param%5bfrom%5d=0&last=1
http://sumavskydvur.cz/cenik.php
http://www.kdechcibydlet.cz
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Tipy měsíce

Špindlerův Mlýn
APARTMÁNY MEDVĚDÍN

Letos na jaře dokončený komplex horských apartmánů, jehož developerem je společnost UBM 
Bohemia, stojí u dolní stanice lanovky na Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Projekt nabízí celkem 
110 apartmánů ve velikostních kategoriích 1+kk až 4+kk s výměrou od 34 m² do 117 m². Prodejní 
centrum je otevřeno denně a pro zájemce o prohlídku je zde připraven i zařízený vzorový byt.

Developer: UBM Bohemia Prodejce: UBM Bohemia

Praha 10 – Hostivař
KOTI HOSTIVAŘ II

V polovině června byl v pražské Hostivaři zkolaudován další rezidenční projekt společnosti YIT Sta-
vo – KOTI Hostivař II. Celkem 38 nových bytů ve velikostní kategorii 1+kk až 4+kk vzniklo ve dvou 
na sebe navazujících sekcích tvořících jeden bytový dům. Součástí bytového domu je také několik 
mezonetových bytů s charakterem řadových domků s vlastní předzahrádkou a garáží.

Praha 9 – Vysočany
DRAHOBEJLOVA

Ke svému dokončení se blíží rezidenční projekt Drahobejlova stojící ve stejnojmenné ulici v praž-
ských Vysočanech. Novostavba nabízí celou škálu bytových jednotek – od garsonek, přes dvou- 
a třípokojové byty, až po čtyřpokojové mezonety s terasami. V současnosti má z celkového počtu 
86 bytů, které projekt nabízí, již 70 procent bytů své majitele.

Developer: Palmer Capital Prodejce: TopQReal 

Praha 5 – Stodůlky
NAD MOTOLSKÝM HÁJEM II

Projekt Nad Motolským Hájem II, jehož kolaudace proběhla letos v  červnu, obohatil tuto část  
Prahy 5 o celkem 152 nových bytů v dispozicích 1+kk až 4+kk. V současné době je v projektu prodá-
no či rezervováno 63 procent bytů. Od března letošního roku je tu na prohlídku připraven i vzorový 
byt.

Developer: Daramis Group Prodejce: Klientské centrum DARAMIS GROUP

Reklama

Developer: YIT Stavo Prodejce: YIT Stavo

KDE CHCI BYDLET, podzim/zima 2014

Informace o možnostech prezentace v magazínu KDE CHCI BYDLET 
Vám poskytne: Sylva Šefránková, sylva.sefrankova@kdechcibydlet.cz, 
tel.: +420 277 779 296, +420 604 340 475

KDE CHCI BYDLET, podzim/zima 2014 vychází: 16. 9. 2014 
a bude distribuován mj. na veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO Letňany

PŘEDSTAVTE SVÉ REZIDENČNÍ PROJEKTY, PRODUKTY A SLUŽBY 
v právě připravovaném tištěném magazínu

Uzávěrka příjmu objednávek: 25. 8. 2014 

http://www.kdechcibydlet.cz/portal-bydleni/kontakty.html?utm_source=Newsletter_cervenec14&utm_medium=cpc&utm_campaign=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Kralovehradecky-kraj/665-apartmany-medvedin.html?t=6
http://www.apartmanymedvedin.cz/
http://www.apartmanymedvedin.cz/?page=kontakt
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/625-koti-hostivar-ii.html?1=1&toShow=1&fulltext=koti hostivař
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/591-drahobejlova.html?1=1&toShow=1&fulltext=drahobejlova
http://www.drahobejlova.cz/
http://www.drahobejlova.cz/cs/kontakt
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/621-nad-motolskym-hajem-ii.html?1=1&toShow=1&fulltext=nad motolským hájem
http://www.daramis.com
http://www.nadmotolskymhajem.cz/cs/kontakt.php
http://www.kotihostivar.cz/
http://www.kotihostivar.cz/kontaktujte-nas/
http://www.kdechcibydlet.cz/portal-bydleni/kontakty.html
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

V
ýs

ta
va

LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 
2014
Multižánrový kulturní festival
Termín konání: do 9. 9. 2014
Místo konání: Nákladové nádraží Žižkov, 
Praha 3

Fe
st

iv
al

www.gjf.cz

CZECHSCAPE
Termín konání: do 9. 9. 2014
Místo konání: Galerie Jaroslava 
Fragnera, Praha 1

Fe
st

iv
al

www.gjf.cz

KOLEGIALITA A KONTROVERZE
JOS. HOFFMANN A ARCHITEKTI
moravs. moderny z Wagnerovy školy ve Vídni
Termín konání: do 26. 10. 2014
Místo konání: Rodný dům Josefa 
Hoffmanna, Brtnice

V
ýs

ta
va

www.moravska-galerie.cz

LIDOVÁ ŠKOLA URBANISMU 
2014
Přednáškový cyklus pro širokou veřejnost
Termín konání: září–prosinec 2014
Místo konání: Galerie Jaroslava 
Fragnera, Praha 1

Př
ed

n.
 c

yk
lu

s
www.gjf.cz

FENOMÉN B. …!
Výstavní projekt k 130. výročí založení 
keramické školy v Bechyni
Termín konání: do 28. 9. 2014
Místo konání: Mezinárodní muzeum 
keramiky v BechyniV

ýs
ta

va

www.ajg.cz

KRAJINOU KONCERNOVANÉHO 
DESIGNU
Práce Martina Immricha a Jiřího Přibyla ze 
Studia Koncern
Termín konání: do 29. 3. 2015
Místo konání: Jurkovičova vila, Brno

V
ýs

ta
va

www.moravska-galerie.cz

VILA TUGENDHAT
Otevřeno: Denně kromě pondělí, 
objednávky cca 1 měsíc předem
Místo: Černopolní ul., Brno

Pr
oh

líd
ka

www.tugendhat.eu

VILA PRIMAVESI
Otevřeno: Denně
Místo: ul. Univerzitní, Olomouc

Pr
oh

líd
ka

http://vilaprimavesi.cz

BAUEROVA VILA
Otevřeno: Úterý až neděle – objednání 
nutné 
Místo: Libodřice, okr. Kolín

Pr
oh

líd
ka

www.nck.cz

MÜLLEROVA VILA
Otevřeno: Úterý, čtvrtek, sobota, neděle 
– objednání nutné 
Místo: ul. Nad Hradním vodojemem, 
Praha 6

Pr
oh

líd
ka

http://muzeumprahy.cz

VILA HANY A EDVARDA 
BENEŠOVÝCH
Dny otevřených dveří v r. 2014: 
26.–27. 7., 30.–31. 8., 27.–28. 9., 25.–26. 10.
Místo: Sezimovo Ústí

Pr
oh

líd
ka

www.sezimovo-usti.eu

OPEN AIR ARENA BETLÉMSKÉ 
NÁMĚSTÍ 2014
Termín konání: do 9. 10. 2014
Místo konání: Galerie Jaroslava 
Fragnera, Praha 1

www.gjf.cz

Reklama

2014

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE 5. ZÁŘÍ 2014

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PUBLIC RELATIONS

bor2014_inz_kchb_198x70_press copy.pdf   6/29/14   7:42:02 PM

Reklama

http://www.gjf.cz/
http://www.gjf.cz/aktualne/czechscape/
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2014/kolegialita-a-kontroverze-josef-hoffmann-a-architekti-moravske-moderny-z-wagnerovy-skoly-ve-vidni.aspx
http://www.gjf.cz/pripravujeme/lidova-skola-urbanismu-2014/
http://www.ajg.cz/vystavy/pripravujeme/fenomen-b-/
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2014/krajinou_koncernovaneho_designu.aspx
http://www.tugendhat.eu/pro-navstevniky/zakladni-informace.html
http://vilaprimavesi.cz/index.php?option=com_contact&Itemid=3
http://www.nck.cz/bauerova-vila/
http://muzeumprahy.cz/1253-mullerova-vila/
http://www.sezimovo-usti.eu/detail-prispevku.php?select=1412
http://www.gjf.cz/pripravujeme/open-air-arena-betlemske-namesti-2014/
http://www.bestofrealty.cz
http://www.forarch.cz
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FOR ARCH, FOR WOOD, 
FOR THERM…
Termín konání: 17.–21. 9. 2014
Místo konání: PVA Expo Letňany, 
Praha 9Ve

le
tr

h

www.forarch.cz

ŽIVOT NA ZAHRADĚ
Termín konání: 26.–28. 9. 2014
Místo konání: Výstaviště Černá louka, 
Ostrava

Ve
le

tr
h

www.cerna-louka.cz

FOR INTERIOR
Termín konání: 25.–29. 9. 2014
Místo konání: PVA Expo Letňany, Praha 9

Ve
le

tr
h

www.forinterior.cz

www.tendence.euwww.vcb.cz

Ve
le

tr
h

TENDENCE
Termín konání: 11.–13. 9. 2014
Místo konání: Výstaviště Holešovice, 
Praha 7

Ve
le

tr
h

ZEMĚ ŽIVITELKA
Termín konání: 28. 8.–2. 9. 2014
Místo konání: Výstaviště České 
Budějovice

Ve
le

tr
h

DŮM A ÚSPORY
Termín konání: 12.–14. 9. 2014
Místo konání: ČEZ Aréna Pardubice

www.rfpardubice.cz

TEPLO DOMOVA
Termín konání: 10.–12. 10. 2014
Místo konání: Výstaviště Černá louka, 
Ostrava

Ve
le

tr
h

www.cerna-louka.cz

HOBBY PODZIM
Termín konání: 16.–19. 10. 2014
Místo konání: Výstaviště České Budějovice

Ve
le

tr
h

www.vcb.cz

EXPO REAL 2014
Termín konání: 6.–8. 10. 2014
Místo konání: Messe München, SRN

Ve
le

tr
h

www.exporeal.net/de

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

www.pasivnidomy.cz www.ceec.eu

PASIVNÍ DOMY 2014
Termín konání: 31. 10.–1. 11. 2014
Místo konání: Centrum pasivního domu, 
Brno

Ko
nf

er
en

ce

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO 
STAVEBNICTVÍ 2014
Termín konání: Listopad 2014, bude 
upřesněno
Místo konání: Bude upřesněno

Ko
nf

er
en

ce

SETKÁNÍ LÍDRŮ 
SLOVENSKÉHO STAVEBNICTVÍ 
2014
Termín konání: Přelom listopadu 
a prosince 2014, bude upřesněno
Místo konání: Bude upřesněnoKo

nf
er

en
ce

www.ceec.eu

So
ut

ěž

KONFERENCE ŘEDITELŮ 
PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
2014
Termín konání: 16. 9. 2014
Místo konání: Bude upřesněno

Ko
nf

er
en

ce

www.ceec.eu

BEST OF REALTY 
– NEJLEPŠÍ Z REALIT 2014
Termín: Uzávěrka příjmu přihlášek do 
16. ročníku soutěže: 5. 9. 2014
Místo a termín vyhlášení výsledků: 
4. 11. 2014, Kongresový sál ČNB, Praha 1 Ko

nf
er

en
ce

www.bestofrealty.cz

REAL ESTATE MARKET > 
AUTUMN 2014
Termín konání: 23. 10. 2014
Místo konání: angelo hotel, Praha 5

www.stavebni-forum.cz

JAK LÉPE KOMUNIKOVAT 
S KLIENTY RK
Termín konání: 20. 8. 2014
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Praha 10

Ku
rz

www.arkcr.cz

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON
Termín konání: 18. 9. 2014
Místo konání: Studio Axis, Praha 7

Se
m

in
ář

www.studioaxis.cz

OBCHOD S NEMOVITOSTMI
Termín konání: 8.–12. 9. (1. část),  
22.–26. 9. 2014 (2. část)
Místo konání: Brno

Re
kv

al
. k

ur
z

www.arkcr.cz

Reklama

www.dumabyt.cz

VÁŠ

DŮM A BYT

NA INTERNETU

http://www.forarch.cz/2014/cz/intercept.asp
http://www.cerna-louka.cz
http://www.forinterior.cz/2014/cz/intercept.asp
http://www.tendence.eu/
http://www.vcb.cz/kalendar/181-zeme-zivitelka
http://www.rfpardubice.cz
http://www.cerna-louka.cz
http://www.vcb.cz
http://www.exporeal.net/de
http://www.pasivnidomy.cz
http://www.ceec.eu
http://www.ceec.eu
http://www.ceec.eu
http://www.bestofrealty.cz
http://www.stavebni-forum.cz
http://www.arkcr.cz/?c_id=2544http://
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=10584
http://www.arkcr.cz/?c_id=2504
http://www.dumabyt.cz
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Jednou větou

Zaujalo nás v médiích

  PÍSEK – Na druhou polovinu července je 
naplánována kolaudace projektu Byty 
Lesnická.

  PRAHA 9 – BCD Group zahájila výstavbu dvou 
domů z první fáze Zahrad Nad Rokytkou II 
a odstartovala prodej bytů z fáze druhé. 

  PRAHA 10 – Crestyl představil svůj nový bytový 
projekt 4Block, který vyroste ve Vršovicích na 
místě Tesly.

  PRAHA 5/10 – CENTRAL GROUP otevřela 
nové ukázkové byty ve svých projektech 
v Horních Měcholupech a na Zličíně.

  PRAHA 9 – Do dokončených bytových domů 
Lilie a Mateřídouška v Čakovickém parku 
se již stěhují jejich noví obyvatelé; výstavba 
projektu pokračuje domy Gladiola a Hortenzie. 

  PRAHA 9 – Developerská společnost JRD 
dokončila hrubou stavbu první budovy 
projektu Park Hloubětín a na konci června 
uspořádala zábavné rodinné odpoledne. 

  PRAHA 5 – Developer CENTRAL GROUP 
dokončil hrubou stavbu tří bytových domů 
v projektu Metropole Zličín. 

  PRAHA 1 – FIM Group, společnost podepsaná 
pod rekonstrukcí Paláce Dlouhá, představila 
bezmála 500 metrů čtverečních velký 
penthouse a koncept Gourmet pasáže Paláce.

 ČNB bude intervence využívat minimálně do druhého čtvrtletí 2015
Česká národní banka bude ve prospěch slabší koruny zasahovat podle potřeb minimálně 
do druhého kvartálu 2015. Zároveň nevyloučila ani další posun termínu. Na tiskové 
konferenci po měnovém jednání bankovní rady to uvedl guvernér Miroslav Singer. 
Celý článek na www.idnes.cz

  Česká ekonomika rostla na začátku roku rychleji, než se čekalo. Meziročně o 2,9 %
Český hrubý domácí produkt rostl v prvních třech měsících roku nejrychleji od krize. 
Objem ekonomiky se zvýšil meziročně o 2,9 procenta a ve srovnání s minulým čtvrtletím 
o 0,8 procenta.
Celý článek na www.ihned.cz

  Jourová plánuje vytvořit úřad pro veřejné zakázky, bude dohlížet na tendry
Veřejné zakázky čekají v Česku velké změny. Kromě úplně nového zákona, který má platit 
od začátku roku 2016, připravuje ministerstvo pro místní rozvoj také novou instituci
Celý článek na www.lidovky.cz

  Nových veřejných soutěží je více, rizikem ale zůstává vysoký podíl zrušených 
zakázek
V prvních pěti měsících tohoto roku vypsaly veřejné instituce nejvíce veřejných 
výběrových řízení za několik posledních let a nemalé jsou také rozpočtované finanční 
prostředky na tyto zakázky.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

  Stát silněji podpoří obnovu bytových domů 
Zhruba 16 miliard korun z evropských fondů určených v příštích letech na modernizace 
bytových domů rozváže ruce Státnímu fondu rozvoje bydlení. Ten bude moci poskytovat 
prostřednictvím programu Panel 2013+ úvěry na více druhů oprav než dosud. 
Celý článek na www.e15.cz

  Byty zdražují i mimo Prahu. Prvně od krize 
Tak silný růst tržních cen bytů Česko za poslední roky ještě nezažilo. Za novostavby se 
v prvním čtvrtletí platilo meziročně o 2,4 procenta více, starší bydlení vykázalo podle 
Českého statistického úřadu první růst za poslední čtyři roky, a to o 1,2 procenta. 
Celý článek na www.e15.cz

  Bydlení v Německu razantně zdražuje. Růst cen už chce zastavit i Bundesbank
Ve velkých německých městech vytrvale stoupají ceny nemovitostí. Vzhůru je tlačí 
velká poptávka a nedostatek bytů. Před přehřátím realitního trhu varuje ministr financí 
Schäuble i Německá spolková banka.
Celý článek na www.ihned.cz

  Úrokové sazby hypotečních úvěrů opět poklesly, Fincentrum Hypoindex má nový 
rekord
Průměrná úroková sazba podle Fincentrum Hypoindexu v květnu opět poklesla na 2,808 
procenta a připsala si tak další nový rekord.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

  Bakala a spol. vytáhli z RPG Bytů 4,6 miliard 
Přes čtyřicet tisíc severomoravských bytů se Zdeňku Bakalovi a jeho společníkům znovu 
vyplatilo. Majitelé společnosti RPG Byty si z nerozděleného zisku minulých let nechali 
vyplatit 4,6 miliardy korun. 
Celý článek na www.e15.cz

  CPI se spojila s německou GSG Group, Vítek má nejvíc akcií
Skupina CPI podnikatele Radovana Vítka se spojila s německou společností GSG Group, 
která se ještě nedávno jmenovala Orco Germany. O dokončení transakce informoval 
mluvčí CPI Group Jan Burian. 
Celý článek na www.e15.cz

http://www.nadrokytkou.cz/co-byste-meli-urcite-vedet/
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1814/v-prazskych-vrsovicich-vznikne-novy-rezidencni-projekt-s-vice-nez-200-byty.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1810/central-group-otevira-nove-vzorove-byty.html
http://www.cakovickypark.cz
http://www.jrd.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1812/fim-group-nabizi-luxusni-penthouse-ve-zrekonstruovanem-palaci-dlouha.html
http://ekonomika.idnes.cz/cnb-bude-intevence-vyuzivat-minimalne-do-prvniho-ctvrtleti-2015-pbn-/ekonomika.aspx?c=A140626_155149_ekonomika_spi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-62440580-ceska-ekonomika-rostla-na-zacatku-roku-rychleji-nez-se-cekalo-mezirocne-o-2-9
http://byznys.lidovky.cz/jourova-planuje-vytvorit-urad-pro-verejne-zakazky-bude-dohlizet-na-tendry-16c-/firmy-trhy.aspx?c=A140627_214358_firmy-trhy_hm
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1813/novych-verejnych-soutezi-je-vice-rizikem-ale-zustava-vysoky-podil-zrusenych-zakazek.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/stat-silneji-podpori-obnovu-bytovych-domu-1095158
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/byty-zdrazuji-i-mimo-prahu-prvne-od-krize-1094745
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-62435180-bydleni-v-nemecku-razantne-zdrazuje-rust-cen-uz-chce-zastavit-i-bundesbank
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1805/Urokove-sazby-hypotecnich-uveru-opet-poklesly-fincentrum-hypoindex-ma-novy-rekord.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/bakala-a-spol-vytahli-z-rpg-bytu-4-6-miliardy-1095540
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/cpi-se-spojila-s-nemeckou-gsg-group-vitek-ma-nejvic-akcii-1095341
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Jednou větou

Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky
Šaldova 34, Praha 8-Karlín, tel.: +420 277 779 290
kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz  www.kdechcibydlet.cz

Zaujalo nás v médiích

  Na registr budov za 254 milionů úředníci kašlou, zjistila kontrola
Česká ministerstva mají volné kanceláře ve svých budovách, přesto si najímají prostory 

jinde a za vysoké částky. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Přitom stát zaplatil 254 milionů 

korun za centrální registr, který má volné prostory nabízet. Úředníci jej moc nepoužívají

Celý článek na www.idnes.cz

  Nová nákupní centra v Česku. Podívejte se, kde je najdete
Šest nových nákupních center o celkové ploše 82 900 metrů čtverečních letos přibude 

v České republice. Ke konci příštího roku by se pak celková plocha podle poradenské 

společnosti CBRE mohla přiblížit 2,5 milionu metrů čtverečních.

Celý článek na www.aktualne.cz

  Říká se jí Květák. Slavný ústav otevřel v Dejvicích budovu za miliardu
Na více než miliardu korun vyšla stavba a vybavení nové budovy nejúspěšnější tuzemské 

vědecké instituce - Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Sloužit má 

především výzkumu v organické chemii.

Celý článek na www.idnes.cz

  Slavné továrny mizí ve velkém. Odborníci se děsí a bijí na poplach
Staré a dříve věhlasné průmyslové areály mizí ve velkém. Odborníci se nově rozhodli 

zaměřit na jejich ochranu. Vzniklo zvláštní pracoviště památkářů se zaměřením na 

průmyslové budovy a továrny. 

Celý článek na www.idnes.cz

  Uznávaný ateliér ze Slovinska navrhne novou pražskou čtvrť pro 3000 lidí
Slovinský ateliér Bevk Perović Arhitekti zpracovává pro developera Karlín Group 

architektonicko-urbanistickou studii plánovaného rezidenčního projektu pro více než 

3000 lidí. Počítá se v něm se spoustou zeleně a službami pro rezidenty.

Celý článek na www.ihned.cz

  Jak se staví energeticky šetrné domy?
V libereckém science centru to mohou děti i dospělí zjišťovat již od tohoto pátku. 

Prozradí jim to interaktivní výstava, která bude přístupná široké veřejnosti v rámci 

expozice science centra IQLANDIA až do 30. září 2014.

Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

  Zelená fasáda: v létě dům ochlazuje, v zimě chrání před mrazem
Stavba porostlá popínavkami byla dříve považována pouze za estetickou záležitost. Dnes 

už se ví, že rostliny dokážou mnohem více než jen zakrýt drobné nedostatky. Mají řadu 

praktických funkcí, k tomu i jednu ekologickou.

Celý článek na www.denik.cz

  MF DNES: Platit na dovolené kartou vyjde paradoxně dráž než bankovkami
Vyměnit si peníze před dovolenou ve směnárně je výhodnější než platit v cizině kartou. 

Zjištění, které mnoho lidí překvapí. Zvlášť když je banky přesvědčují, jak je platební karta 

na dovolené výhodná. 

Celý článek na www.idnes.cz

  PRAHA 5 – V pražském Motole byla 
dokončena výstavba rezidenčního projektu 
Nad Motolským Hájem II developerské 
společnosti Daramis Group; na prohlídku je 
připraven i vzorový byt. 

  PRAHA 9 – V Zahradách Nad Rokytkou 
II, čtvrté etapě rozsáhlého projektu Nad 
Rokytkou v pražských Vysočanech, byl otevřen 
multimediální vzorový byt s předzahrádkou.

  PRAHA 10 – V pražské Hostivaři dokončila 
developerská společnost YIT Stavo svůj další 
rezidenční projekt s přízviskem KOTI – KOTI 
Hostivař II. 

  PRAHA 5 – Ve čtvrtek 12. června 2014 nabylo 
právní moci stavební povolení a započala 
výstavba chytrého bytového projektu SMART 
developerské společnosti TRIGEMA.

  PRAHA 10 – Koncem května byla v pražských 
Malešicích zkolaudována první etapa 
energeticky pasivního bytového projektu 
Ecocity Malešice, jehož developerem je JRD. 

http://ekonomika.idnes.cz/nku-nasel-chyby-v-crab-registr-budov-neplni-svou-funkci-ministerstva-si-pronajimaji-budovy-gy0-/ekonomika.aspx?c=A140630_084119_ekonomika_bse
http://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/nova-nakupni-centra-2014/r~17835130efeb11e3bce8002590604f2e/
http://bydleni.idnes.cz/ustav-organicke-chemie-0bx-/architektura.aspx?c=A140623_133311_dum_osobnosti_web#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box
http://bydleni.idnes.cz/industrialni-stavby-0r1-/architektura.aspx?c=A140612_152659_architektura_web#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://life.ihned.cz/c3-62413020-030000_d-62413020-uznavany-atelier-ze-slovinska-navrhne-novou-prazskou-ctvrt-pro-3000-lidi
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1808/jak-se-stavi-energeticky-setrne-domy.html
http://www.denik.cz/trendy/zelena-fasada-v-lete-dum-ochlazuje-v-zime-chrani-pred-mrazem-20140618.html
http://ekonomika.idnes.cz/platba-kartou-a-hotovosti-zahranici-d7j-/ekonomika.aspx?c=A140625_211824_ekonomika_maq
http://www.nadmotolskymhajem.cz/cs/index.php
http://www.nadrokytkou.cz
http://www.nadrokytkou.cz
http://www.kotihostivar.cz/
http://www.kotihostivar.cz/
http://www.smart-byty.cz/
http://www.jrd.cz/Projekty-JRD/Projekty-prave-v-prodeji/Projekt-Ecocity/Detail-projektu

