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Ekonomické informace

www.kdechcibydlet.cz

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

  Novostavba Bytového domu Jírovcova C naváže na projekt stavby Bytových domů Jírovcova 
A a B, dokončené v březnu 2014. Výstavba projektu s 34 byty bude zahájena v červnu 2014, do-
končení je plánováno na červenec 2015.

  Komorní Bytový dům v ulici Fr. Šrámka nabízí celkem osm bytových jednotek, které budou 
připraveny k nastěhování nejpozději do konce roku 2014.

  Energeticky úsporné byty Kasárna České Budějovice, 4 Dvory, Dům C nabízejí 19 bytových 
jednotek. Jejich noví obyvatelé se sem budou moci začít stěhovat na konci léta roku 2014.

Období
Meziroční růst/

pokles

(Zdroj: ČSÚ)

Kurz k 8. 4. 2014
Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz

Přehled průměrných cen nových 
bytů ve vybraných lokalitách České Budějovice

Bytové domy Jírovcova C
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 3. 4. 2014
www.bytyjirovcova.cz

34 bytů
(Prům. velikosti 
a ceny počítány 
z nabídky 29 volných)

60,57 m²
(= prům. podlah. plocha 
bytu zahrnující terasu 
či lodžii)

32 527 Kč vč. DPH 
(Uvedená prům. cena 
bytů je vztažena k celkové 
podlahové ploše bytu 
zahrnující terasu či lodžii.)

Bytový dům v ulici Fr. Šrámka
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 3. 4. 2014
http://byty-budejovice.cz

8 bytů
(Prům. velikosti a ceny 
počítány z nabídky
6 volných)

98,16 m² 
(= prům. podlah. plocha 
bytu zahrnující balkon či 
terasu)

34 975 Kč vč. DPH 
(Uvedená prům. cena 
bytů je vztažena k celkové 
podlahové ploše bytu 
zahrnující balkon či terasu.)

Energeticky úsporné byty Kasár-
na České Budějovice, 4 Dvory
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 3. 4. 2014
www.mane-reality.cz

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

65,85 m² 
(= prům. podlah. plocha 
bytu zahrnující balkon či 
terasu)

32 249 Kč vč. DPH
(Uvedená prům. cena 
bytů je vztažena k celkové 
podlahové ploše bytu 
zahrnující balkon či terasu.)

Stavební produkce únor 2014 +6,1 % 

Počet vydaných 
stavebních povolení únor 2014 –13,8 % 

(5 501)

Orientační hodnota 
povolených staveb únor 2014 +3,5 % 

(19,6 mld. Kč) 

Počet 
zahájených bytů únor 2014 –11,2 % 

(1 312)

Počet 
dokončených bytů únor 2014 +14,3 % 

(2 377 bytů)

Hrubý domácí produkt 
v ČR

4. čtvrtletí 
2013 +1,2 %

Míra inflace únor 2014 +1,1 %

Index 
spotřebitelských cen únor 2014 +0,2 %

Vážení a milí čtenáři,

dubnový Newsletter, který se právě otevřel na monitoru Vašeho počítače, je jako obvykle plný informací 
souvisejících s nemovitostmi, těmi rezidenčními zvláště.

Rychlý přehled o tom, co se na rezidenčním developerském trhu událo i co se na nejbližší dny chystá, 
najdete na stranách pět a šest v rubrice Jednou větou. Rubrika mimo jiné obsahuje i pozvánky na Dny 
otevřených dveří v rezidenčních projektech, které developeři připravují na měsíc duben. S jarem a létem jich 
bude určitě přibývat, a tak budu ráda, pokud mi o nich čtenáři z řad developerů a realitních agentů dají včas 
vědět, abych na ně mohla v našem Newsletteru upozornit. V portálu www.kdechcibydlet.cz máme pro tyto 
akce dokonce vyčleněnu rubriku TIP DNE, v níž právě teď najdete informace o pěti Dnech otevřených dveří 
konaných v tomto týdnu. Upoutávky na tyto akce navíc vkládáme i na naši facebookovou stránku. 

Ráda bych Vás také upozornila na strany tři a čtyři dubnového Newsletteru. Čekají tu na Vás pozvánky na dvě desítky akcí (například 
květnovou konferenci Lídrů českého stavebnictví či zajímavá diskusní setkání Stavebního fóra), které proběhnou v nejbližších dnech 
a týdnech a jak jinak - souvisí s realitami, stavebnictvím a architekturou. Najdete tu ale nejenom avíza na profesní vzdělávání a od-
borné konference či stavební výstavy, ale i přehled rozmanitých výstav věnovaných architektuře. Věřím, že alespoň jedna akce z této 
pestré nabídky zaujme každého z Vás. 

Ačkoli se snažíme v portálu Kde Chci Bydlet.cz i v Newsletteru Vám, našim čtenářům, přinášet co nejvíce informací z rezidenčního 
trhu v České republice, a to včetně informací o vývoji nabídkových cen nového bydlení či zpráv z trhu, možná Vám v nich něco chybí. 
Pokud tomu tak je, napište mi, prosím. Bude-li to v našich silách, rádi pro Vás tyto informace připravíme.

Příjemný den Vám za redakci portálu Kde Chci Bydlet.cz přeje Jana Hrabětová 
Jana.hrabetova@kdechcibydlet.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_duben2014&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.bytyjirovcova.cz/byty-a-ceny.html
http://byty-budejovice.cz/developerske-projekty/?nemovitost=4331d6a7e8283d8053307ed63aee68d0
http://www.mane-reality.cz/husova-byty-ceske-budejovice-it_c.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/153/nove-byty-a-rodinne-domy-na-prodej-i-zarizene-vzorove-byty-si-muzete-prohlednout-v-ramci-dnu-otevrenych-dveri.html
http://www.kdechcibydlet.cz/aktualni-ceny-/aktualni-ceny.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html
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Tipy měsíce

Praha 5 – Stodůlky
SMART

V rámci projektu SMART vyrostou v pražských Nových Butovicích postupně ve dvou etapách dva 
bytové domy, které nabídnou 330 nových bytů ve velikostních kategoriích 1+kk až 4+kk. Projekt 
bude nejenom energeticky úsporný, ale i inteligentní, čímž majitelům bytů ušetří nemalé finanční 
částky.

Developer: Trigema a. s. Prodejce: Trigema Development s.r.o.

Praha 6 – Ruzyně
VÝTVARNÁ LINIE

Rodinné domy z projektu Výtvarná linie, jejichž autoři se inspirovali českým funkcionalismem, jsou 
zasazeny do mírného svahu a  celý areál tak získává příjemný kaskádový ráz. Projekt, který je již 
dokončen, tvoří jedenáct třípodlažních rodinných domů ve velikostní kategorii 5+kk a garáží pro 
dvě auta.

Praha 10 – Malešice
ECOCITY MALEŠICE

Energeticky pasivní bytový projekt v prvních dvou etapách nabízí celkem 110 nových bytů, které se 
pyšní kvalitními standardy a moderními technologiemi. Dokončení výstavby první etapy je pláno-
váno již na léto letošního roku, druhé etapy pak na zimu roku 2015.

Developer: JRD Prodejce: JRD

Praha 3 – Vinohrady
LUXEMBOURG SKY

Na nároží Lucemburské a Radhošťské ulice na pražských Vinohradech vzniká v projektu příznačně 
nazvaném Luxembourg SKY celkem 18 nových bytových jednotek. Jejich výstavba byla zahájena 
v květnu roku 2013, dokončení je plánováno na letošní září.

Developer: CC Real-Lucemburská Prodejce: CC Real-Lucemburská

Reklama

Developer: Výtvarná, spol. s r.o. Prodejce: AMO, spol. s r.o.

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/657-smart.html?1=1&toShow=1&fulltext=smart
http://www.smart-byty.cz/
http://www.smart-byty.cz/kontakt/zakaznicke-centrum/
http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-a-radove-domy/Praha/660-vytvarna-linie.html?1=1&toShow=1&fulltext=výtvarná linie
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/631-ecocity-malesice.html?1=1&toShow=1&fulltext=ecocity
http://www.jrd.cz/Projekty-JRD/Projekty-prave-v-prodeji/Projekt-Ecocity/Detail-projektu
http://www.jrd.cz/Kontakt/Kontaktujte-nas
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/642-luxembourg-sky.html?1=1&toShow=1&fulltext=luxembourg
http://www.lu-sky.cz/projekt.html
http://www.lu-sky.cz/kontakt.html
http://www.cakovickypark.cz/?utm_source=kdechcibydlet&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter-banner
http://www.vytvarnalinie.cz/
http://www.vytvarnalinie.cz/cs/kontakt
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

D
is

ku
sn

í s
et

ká
ní BYTY – NOVÁ LÉTA HOJNOSTI?

Kulatý stůl Stavebního fóra a společnosti 
Trigema
Termín konání: 23. 4. 2014
Místo konání: Era svět, Praha 1

D
is

ku
sn

í s
et

ká
ní

www.stavebni-forum.cz

STAVEBNÍ PRÁVO 
– AKTUÁLNĚ A V DETAILU
Termín konání: 10. 4. 2014
Místo konání: Galerie Louvre, Praha 1

Ko
nf

er
en

ce

www.stavebni-forum.cz

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZ-
KÁCH V ROCE 2014 A LETECH 
DALŚÍCH – APLIKACE A VÝKLAD
Termín konání: 10. 4. 2014
Místo konání: Studio Axis, Praha 7

O
db

or
ný

 s
em

in
ář

www.studioaxis.cz

DOZOR A KONTROLA KVALITY 
STAVEB DLE PRINCIPŮ TRVALE 
UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY
Termín konání: 10. 4.–11. 4. 2014
Místo konání: Národní stavební centrum 
Brno

O
db

or
ný

 s
em

in
ář

www.stavebnicentrum.cz

HOME STAGING V REALITNÍ 
KANCELÁŘI
Termín konání: 24. 4. 2014 
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

O
db

or
ný

 k
ur

z

www.arkcr.cz

JAK ZÍSKÁVAT ZAKÁZKY NA 
VÝHRADNÍ SPOLUPRÁCI
Termín konání: 25. 4. 2014 
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

O
db

or
ný

 k
ur

z

www.arkcr.cz

KATASTR NEMOVITOSTÍ VE 
VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ 
ZÁKONÍK
Termín konání: 6. 5. 2014 
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

O
db

or
ný

 k
ur

z

www.arkcr.cz

NÁJEMNÍ SMLOUVY 
U NEMOVITOSTÍ PODLE 
NOVÉHO OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU
Termín konání: 15. 5. 2014
Místo konání: Studio Axis, Praha 7

O
db

or
ný

 s
em

in
ář

www.studioaxis.cz

STAVÍME, BYDLÍME 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
X. ročník stavební výstavy pro oblast 
Orlicka
Termín konání: 9. 4.–10. 4. 2014
Místo konání: Kulturní dům, Ústí n. Orlicí

Ve
le

tr
h

www.omnis.cz

STAVÍME, BYDLÍME TŘINEC
I. ročník stavební výstavy pro oblast Třince, 
Českého Těšína a Jablunkova
Termín konání: 15. 4.–16. 4. 2014
Místo konání: Kulturní dům Trisia, TřinecVe

le
tr

h

www.omnis.cz

STAVÍME, BYDLÍME TRUTNOV
V. ročník veletrhu stavebnictví, bydlení, 
zahradnictví a hobby pro oblast Krkonoš
Termín konání: 2. 5.–3. 5. 2014
Místo konání: Společenské centrum 
Uffo, TrutnovVe

le
tr

h

www.omnis.cz

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO 
STAVEBNICTVÍ 2014
Termín konání: 29. 5. 2014
Místo konání: Plodinová burza ČNB, 
Praha 1

www.ceec.eu

Liberty Building 

stavba zahájena! Dokončení léto 2015, 
ul. Kloboučnická, Praha 4 – Nusle, 
tel.: 800 213 215

www.libertybuilding.cz

Navrhněte si svůj byt! 

II.etapa 

Reklama

Reklama

Moci dělat vše a nemuset dělat nic... 
To lze jedině v rakouském golfovém a lázeňském středisku Stegersbach    

www.stegersbach.at
www.puchasplus.at
www.larimarhotel.at
www.balance-resort.at 
www.allegriahotel.at 

Stegersbach v Jižním Burgenlandu – to je dokonalá oáza skvělé pohody. Mírně zvlněná krajina, jejíž 
svahy jsou porostlé lesy a vinicemi, hodně slunce a příjemné klima – to vše je jako stvořené pro Vaši 
fantastickou dovolenou. Celá oblast je zcela právem považována za  nejslunnější region s více než 
300 slunečními dny v roce.  

Stegersbach je jednou z nejmodernějších wellness destinací v Evropě! Prvotřídní termální lázně 
jsou propojené se čtyřmi špičkovými hotely, které mají i své vlastní lázně a wellness areály a svojí 
nabídkou volnočasových aktivit se vzájemně úžasně doplňují. 

http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/22961/byty-nova-leta-hojnosti-kulaty-stul-stavebniho-fora-a-spolecnosti-trigema/
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse/index.php/akce/2014-stavebni-pravo-aktualne-a-v-detailu.html
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=9683
http://www.stavebnicentrum.cz/
http://www.arkcr.cz/?c_id=1990
http://www.arkcr.cz/?c_id=2507
http://www.arkcr.cz/?c_id=2535
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=9686
http://www.omnis.cz/akce/stavime-bydlime-usti-nad-orlici-35/
http://www.omnis.cz/akce/stavime-bydlime-trinec-48/
http://www.omnis.cz/akce/stavime-bydlime-krkonossky-veletrh-trutnov-36/
http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=26
http://www.libertybuilding.cz/cs/vyberte-si-byt-etapa2?utm_source=kdechcibydlet&utm_medium=leader&utm_campaign=3D
http://www.stegersbach.at/cz/startpage/home/
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

V
ýs

ta
va

THE ART OF REMARK 1. 
BERLIN: WENN KAPUTT, WIR 
SPASS
Berlínský urban art v Praze
Termín konání: 10. 4.–20. 4. 2014
Místo konání: Trafo Gallery, Praha 9

V
ýs

ta
va

www.trafacka.cz

MILOŇ NOVOTNÝ 
LONDÝN 60. LET
Termín konání: 14. 2.–11. 4. 2014
Místo konání: Leica Gallery, Praha 1

V
ýs

ta
va

www.lgp.cz

MÍSTA ARCHITEKTONICKÉHO 
VZ(D)ORU
Česká architektura mimo tradiční centra
Termín konání: 27. 03.–23. 04. 2014
Místo konání: Galerie Jaroslava 
Fragnera, Praha 1

V
ýs

ta
va

www.gjf.cz

NA OKRAJI
Slovenská architektura mimo tradiční 
centra
Termín konání: 27. 3.–23. 4. 2014
Místo konání: Slovenský institut v Praze

V
ýs

ta
va

www.gjf.cz

ARCHIKULTURA 2014
Mezinárodní festival architektury
Termín konání: 6. 3.–27. 4. 2014
Místo konání: Galerie výtvarného umění 
Ostrava

Fe
st

iv
al

www.gvuo.cz

KRUHOVÉ ZŘÍCENINY
Společným tématem vystavených prací 
je architektura, především ruina jako 
schéma či vzor
Termín konání: 3. 4.–18. 5. 2014
Místo konání: MeetFactory, Praha 5

www.meetfactory.cz

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

Př
ed

ná
šk

ov
ý 

cy
kl

us

www.gjf.cz

KRAJINOU 
KONCERNOVANÉHO DESIGNU
Termín konání: 25. 4. 2014–29. 3. 2015
Místo konání: Jurkovičova vila, Brno

V
ýs

ta
va

www.moravska-galerie.cz

JIŘÍ STŘÍTECKÝ – ŽIVOT A DÍLO
Termín konání: 30. 4.–31. 5. 2014
Místo konání: Galerie Jaroslava 
Fragnera, Praha 1

V
ýs

ta
va

www.gjf.cz

Reklama

Opravdový domov

Drahelčice, Praha - západ

Zděné
energeticky úsporné 

rodinné domy

namaleruzi.czDen otevřených Dveří  |  v sobotu 10 - 16 h

Reklama

  Konec krize: Lidé začínají utrácet jako před pádem Lehman Brothers
Maloobchodní tržby stouply v únoru meziročně o 8,1 procenta. Takto rychle posilovaly naposledy před krizí v roce 2008. Pomohl jim hlavně 
prodej aut, který stoupl o pětinu. Lidé však utrácejí i za další zboží včetně dlouhodobě slábnoucích potravin.
Celý článek na www.idnes.cz

http://trafacka.cz/vystava/the-art-of-remark-1-berlin-wenn-kaputt-wir-spass-berlinsky-urban-art-v-praze/
http://www.lgp.cz/cz/udalost/vystava/milon-novotny-2.html
http://www.gjf.cz/aktualne/mista-architektonickeho-vz-d-oru/
http://www.gjf.cz/kalendar-akci/na-okraji/
http://www.gvuo.cz/
http://www.meetfactory.cz/cs/program
http://www.gjf.cz/pripravujeme/lidova-skola-urbanismu-2014/
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2014/krajinou_koncernovaneho_designu.aspx
http://www.gjf.cz/pripravujeme/jiri-stritecky-zivot-a-dilo/
www.namaleruzi.cz/?utm_source=kdechcibydlet&utm_medium=elektronick%C3%BD%20NLT&utm_campaign=kdechcibydlet%2F08-04-2014%2FNa-Male-Ruzi
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse/index.php/akce/2014-byty-nova-leta-hojnosti.html
http://ekonomika.idnes.cz/maloobchodni-trzby-za-unor-2014-d2m-/ekonomika.aspx?c=A140404_092551_ekonomika_spi
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  Měnové intervence ČNB mohou skončit i později
Bankovní rada se na svém jednání shodla, že kurz 27 korun za euro byl vhodně zvolený.
Celý článek na www.aktualne.cz

  Statistici spočetli, že ekonomika koncem loňska rostla trochu pomaleji
Český statistický úřad lehce upravil směrem dolů odhad výkonu tuzemské ekonomiky 
za konec loňského roku. Hrubý domácí produkt rostl pomaleji o jednu desetinu 
procentního bodu. Kosmetická změna nic nemění na tom, že ekonomika na sklonku roku 
dalece překonala i ty nejoptimističtější odhady ekonomů.
Celý článek na www.idnes.cz

  Polovina stavebních firem pocítila intervence ČNB
Na hospodářské výsledky poloviny stavebních společností neměly intervence ČNB žádný 
vliv. Druhá část firem ale uvádí, že tento krok měl negativní dopady na jejich podnikání.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

  Půjčky na bydlení zažívají boom, lidé si berou hypotéku za 1,7 milionu
Nebývale prudce se loni rozrostly řady lidí, kterým banky poskytly dlouhodobé půjčky na 
bydlení. Loni si hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření vzalo 137 tisíc. Rok předtím to 
bylo o 67 tisíc méně. Celkem tak počet Čechů zatížených těmito druhy půjček vystoupal 
na 766 tisíc. 
Celý článek na www.idnes.cz

  Ceny bytů začaly po letech mírně růst, nejvíce v Praze
Trh se staršími byty začal loni po čtyřech letech propadu mírně ožívat. Kupní ceny 
v loňském druhém čtvrtletí meziročně rostly o 0,5 procenta. Byty v Praze zdražily 
meziročně o tři procenta, v centru města však až o osm procent. Z regionů nejvíce rostly 
ceny bytů v Libereckém a Jihočeském kraji. 
Celý článek na www.idnes.cz

  Obsazenost pražských hotelů se blíží 70 procentům
Turisty láká do Prahy i poměrně nízká cena za pokoj. Pomohla intervence České národní 
banky.
Celý článek na www.aktualne.cz

  Střední a východní Evropa zažívá boom obchodních center 
Střední a východní Evropa se stala motorem výstavby obchodní center na starém 
kontinentu. Ve druhé polovině loňského roku přibylo v Evropě 3,6 milionu metrů 
čtverečních obchodních ploch. 
Celý článek na www.e15.cz

  Šéf spořitelního fondu: Realitní byznys nelze uspěchat 
Po hubeném období se probudili domácí investoři, kteří hledají lepší zhodnocení 
peněz, než nabízejí banky nebo dluhopisy. Podle šéfa ČS nemovitostního fondu Martina 
Skalického je to jeden z důvodů vyššího zájmu o uložení peněz do fondu na přelomu 
roku. 
Celý článek na www.e15.cz

  PRAHA 9 – V sobotu 26. dubna 2014 se koná 
Den otevřených dveří spojený s představením 
kompletně zařízeného vzorového bytu v Re-
zidenci Drahobejlova, jejíž dokončení je 
plánováno na letošní léto. 

  PRAHA 4 – V pátek 11. a v sobotu 12. dubna 
proběhne Den otevřených dveří v rezidenčním 
projektu nazvaném Písnické rezidence 
Vrtilka, v rámci něhož bude představen právě 
dokončený vzorový rodinný dům typu C z první 
etapy projektu. 

  PRAHA 6 – Každou neděli a středu se konají 
Dny otevřených dveří v rezidenčním projektu 
VILA DŮM V PODBABĚ, nabízejícím byty 
připravené k okamžitému nastěhování. 

  Pozvánky na aktuální i připravované Dny 
otevřených dveří naleznete v rubrice TIP DNE 
portálu Kde Chci Bydlet.cz. 

  PRAHA 4/10 – Každou středu odpoledne si 
můžete po telefonické domluvě zajít prohléd-
nout rezidenční projekt Liberty Building 
vyrůstající na rozhraní pražské Michle a Vršovic.

  ŠPINDLERŮV MLÝN – V těsné blízkosti dolní sta-
nice sedačkové lanovky na Medvědín dokon-
čila developerská společnost UBM svůj horský 
rezidenční projekt Apartmány Medvědín se 
110 byty na prodej.

  PRAHA 3 – Developer CENTRAL GROUP odstar-
toval výstavbu projektu Rezidence Central 
Plaza v Praze 3, díky níž se oblast v blízkosti 
parku Parukářka rozroste o téměř sedm set 
nových bytů.

  PRAHA 9 – První etapa rezidenčního projektu 
2Barevné Letňany, jejíž dokončení proběh-
lo v létě loňského roku, je vyprodána; zájemci 
o koupi nového bytu v Praze 9 od Trigemy 
si však v projektu 2Barevné Letňany mohou 
vybírat z nabídky druhé a třetí etapy.
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  Velká mapa cen za bydlení. Pořídit si byt je lepší než peníze v bance
Téměř 35 tisíc nových bytů chtějí postavit developeři v Praze. A zhruba 46 tisíc lidí v Praze 
během příštích dvaceti let přibude. Půjde hlavně o mladé páry, počet nových bytů jim na 
bydlení stačí. 
Celý článek na www.lidovky.cz

  Daramis postaví v Karlíně 160 bytů, v Horních Počernicích 87 domů
Developer Daramis plánuje letos na podzim začít stavbu 160 bytů v Karlíně a 87 
rodinných domů v Horních Počernicích. Řekl to obchodní a marketingový ředitel 
společnosti Martin Vachek s tím, že bytový projekt chtějí dokončit do dvou let
Celý článek na www.denik.cz

  Bakalovo RPG nabízí byty za půl milionu. Sdružení nájemníků je proti
Společnost RPG Byty, která v Moravskoslezském kraji spravuje zhruba 44 tisíc bytů, 
oznámila, že nabídla nájemníkům k prodeji pět domů se zhruba stovkou bytů v Ostravě-
Porubě. Nájemníci za byty zaplatí nejvýše 8900 korun za metr čtvereční. 
Celý článek na www.lidovky.cz

  Realitní jaro: development i ekonomika vyhánějí slibná poupata
Je to lepší a snad nám to vydrží! – tvrdí unisono čeští politici, ekonomové i developeři. 
A totéž si snad myslí i čeští občané, kteří – jak se, pro mnohé nejspíš poněkud překvapivě, 
ukázalo – patří v Evropě k nejspořivějším.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

  TOP 25 žen českého byznysu 2014: nominujte významnou manažerku či 
podnikatelku
Která manažerka či podnikatelka je nejvýznamnější? Hospodářské noviny a zpravodajský 
portál IHNED.cz vyhlašují veřejné nominace jubilejního 10. ročníku žebříčku TOP 25 žen 
českého byznysu a 4. ročníku žebříčku TOP 5 žen veřejné sféry.
Celý článek na www.ihned.cz

  Chtěl mít z Prahy futuristické superměsto. Postaveno bylo jen něco
Kdyby se plány architekta Karla Pragera uskutečnily v celé šíři, mohli bychom dnes žít ve 
sci-fi Praze. Podívejte se, jak by metropole mohla vypadat, kdyby se jeho vize naplnila 
bezezbytku
Celý článek na www.metro.cz

Reklama

  PRAHA 4 – Celkem 157 nových bytů vybudu-
je developerská společnost Kuchař & Thein 
v pražských Modřanech mezi ulicemi Generála 
Šišky, Soukalova a K Dolům, a to v rámci projek-
tu Byty U Dubu.

  PRAHA 5 – Developerská společnost FINEP 
zahájila prodej nových bytů z již šesté etapy 
projektu Kaskády Barrandov. 

  PRAHA 5 – Česká developerská společnost 
Trigema odstartovala prodej bytů ve svém dal-
ším pražském bytovém projektu – nabízí 330 
nových bytů, vyroste v pražských Stodůlkách 
a nese název SMART. 

  PRAHA 4 – V projektu KOTI Hyciant v praž-
ských Modřanech dokončila developerská 
společnost YIT Stavo hrubou stavbu budovy 
E a F, první obyvatelé se sem budou moci začít 
stěhovat již letos na podzim.

  PRAHA 4 – Developerská společnost YIT Stavo 
zkolaudovala další ze svých pražských rezi-
denčních projektů – KOTI Braník.  

  Praha 4/10 – CENTRAL GROUP zahájila 
prodej bytů ze svých dvou nových bytových 
projektů – jedná se o lokality Nad Modřanskou 
roklí v Praze 4 a U Panského dvora v Praze 10. 

  ČR – Asociace realitních kanceláří při-
pravila publikace věnované daním a novému 
občanskému zákoníku.

  ČR – Aktuální zprávy z tuzemského rezidenční-
ho developerské trhu najdete v rubrice Aktu-
álně/Novinky portálu Kde Chci Bydlet.cz.
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