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Ekonomické informace

(Zdroj: ČSÚ)

www.kdechcibydlet.cz

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

  Bytový dům Flora v Cacovické ulici v Brně představuje bydlení v klidném prostředí uprostřed 
zeleně se snadnou dopravní dostupnosti prostředky městské hromadné dopravy – zastávka tram-
vají i autobusů je od domu ve vzdálenosti 450 m. Kolaudace projektu je plánována na červen 2013.

  Bytový dům Řehořova nabízí celkem 42 bytových jednotek ve velikostní kategorii 1+kk až 4+1. 
Každý byt bude mít balkon a sklep. K bytům v posledním podlaží jsou přiřazeny terasy s výhledem na 
město. Dům bude zasazen do příjemného prostředí zeleně, pouhých deset minut od centra města. 

  Rezidence Martinů, kterou tvoří dvě novostavby, zaplnila poslední volnou parcelu v Masarykově 
čtvrti. Projekt nabízí celkem 48 bytových jednotek s jihozápadní orientací a pěkným výhledem 
na město. Kolaudace projektu je plánována na červen 2013.

Období
Meziroční růst/

pokles

(Zdroj: ČSÚ)

Kurz k 12. 3. 2013
Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz

Přehled průměrných cen nových 
bytů ve vybraných lokalitách Brno

Bytový dům Flora 
Zdroj informací 
o projektu/cenách 
z 6. 3. 2013:
www.bdflora.cz

26 b. j.
Prům. velikosti 
a ceny počítány z aktuální 
nabídky 
14 volných bytů

64,71 m2

(= celk. podlah. plocha 
bytu zahrnující balkon/ 
terasu)

41 662 Kč vč. DPH 
Prům. cena je vztažena 
k celkové podlah. ploše bytu 
zahrnující balkon/terasu.

Bytový dům Řehořova 
Zdroj informací 
o projektu/cenách z 6. 3. 2013:
www.byty-rehorova.cz

42 b. j.
Prům. velikosti 
a ceny počítány z aktuální 
nabídky 28 volných 
a rezervov. bytů

63,83 m2 
(= celk. podlah. plocha 
bytu zahrnující balkon/ 
terasu a sklep)

36 019 Kč vč. DPH 
Prům. cena je vztažena 
k celkové podlah. ploše bytu 
zahrnující balkon/terasu 
a sklep.

Rezidence Martinů
Zdroj informací 
o projektu/cenách z 6. 3. 2013:
www.rezidencemartinu.cz

42 b. j.
Prům. velikosti 
a ceny počítány z aktuální 
nabídky 25 volných bytů

111 m2

(= celk. podlah. plocha bytu 
zahrnující balkon/ terasu/
lodžii, sklep a zahradu, 
pokud k bytu náleží)

53 234 Kč + DPH 
Prům. cena je vztažena 
k celkové podlah. ploše bytu 
zahrnující balkon/ terasu/
lodžii, sklep a zahradu.

Stavební produkce 4/Q 2012 –7,8 % 

Počet vydaných 
stavebních povolení 4/Q 2012 –7,7 % 

(24 800)

Orientační hodnota 
povolených staveb 4/Q 2012 +6,5 % 

(72,8 mld. Kč) 

Počet 
zahájených bytů 4/Q 2012  –8,5 % 

(5 596 bytů)

Počet dokončených 
bytů 4/Q 2012 –9,4 % 

(9 523 bytů)

Hrubý domácí produkt 
v ČR 4/Q 2012 –1,7 %

Míra inflace leden 2013 +3,2 %

Index 
spotřebitelských cen leden 2013 +1,9 %

Vážení čtenáři,
ty čtyři týdny, které uplynuly od únorového vydání našeho Newsletteru, prolétly naší redakcí tempem víc 
než zběsilým. Kvapem se totiž blíží již 19. ročník výstavy věnované novému bydlení, na němž už tradičně 
nesmíme chybět. Ale cožpak my – především tam nesmí chybět náš magazín KDE CHCI BYDLET, který 
jsme právě předali do tiskárny a 18. března ho pošleme „do světa“. 

Díky čerstvému, ještě tiskárnou vonícímu magazínu, se návštěvníci veletrhu BYDLENÍ budou moci 
podrobně seznámit s osmi desítkami developerských projektů nového bydlení z mnoha míst České repub-
liky. A nejenom to. Na jaře (a o Velikonocích, které se blíží, zvlášť) chceme mít všichni něco nového, něco, 

v čem se budeme dobře cítit a budeme se líbit ostatním i sami sobě. A tak se také magazín KDE CHCI BYDLET dočkal novinky. Tou je 
rubrika věnovaná cenám a cenovým indexům nových bytů a rodinných domů v Praze a jednotlivých krajích ČR. Od 1. dubna (a to 
není apríl) budou tyto informace i součástí portálu www.kdechcibydlet.cz a my doufáme, že pro vás bude tato rubrika přínosem. 

Ale vraťme se do přítomnosti. Březnový Newsletter je opět plný zpráv, které – jak věřím – se hodí každému, koho trh s novým bydle-
ním zajímá. Ať už jako laika, nebo profesionála. Najdete v něm nejenom základní ekonomické informace, vztahující se ke stavebnictví 
(bohužel nijak radostné), ale i množství pozvánek na inspirativní výstavy a veletrhy, odborné konference, vzdělávací semináře a kurzy, 
mezi nimiž si určitě vybere každý. Tentokrát jsme jimi zcela zaplnili stranu 3 a stranu 4. Samozřejmě ani v březnovém Newsletteru 
nechybí tipy na nové bydlení (strana 2), rubrika Jednou větou a výběr z českých médií (strany 5 a 6).

Chystáte-li se na veletrh Bydlení, který začíná už 21. března v pražských Letňanech, těšíme se na vás ve stánku číslo B37. 

Za redakci portálu i magazínu KDE CHCI BYDLET, Jana Hrabětová

http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html
http://www.cnb.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/
http://www.bdflora.cz/index.php?id=cennik
http://www.byty-rehorova.cz/cenik
http://www.rezidencemartinu.cz/nabidka-bytu
http://www.vystavabydleni.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
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Tipy měsíce

Zlínský kraj, Holešov
STARÁ RADNICE HOLEŠOV

Bytový projekt nazvaný Stará radnice Holešov vzniká na náměstí Dr. E. Beneše v centru města re-
konstrukcí historického domu známého jako Stará radnice a přístavbou nového obytného domu, 
který bude stát v zadním traktu na místě původní přádelny. Nová energeticky úsporná budova na-
bízí celkem 25 bytů vybavených ve vyšším standardu. Dokončení výstavby je plánováno na květen 
letošního roku.

Developer: Neuveden Prodejce: CENTURY 21 Style happy

Praha 9
BYDLENÍ SMETANKA

Posledních jedenáct nadstandardně vybavených prostorných bytových jednotek nabízí již dokon-
čený rezidenční projekt stojící v pražských Hrdlořezích. Zájemci o bydlení v této části Prahy si mo-
hou vybírat z bytů ve velikostní kategorii 3+kk, 4+kk a 5+kk. Všechny byty, které jsou připraveny 
k nastěhování, mají buď balkon, či terasu nebo předzahrádku.

Developer: Shira Development Prodejce: Shira Development

Praha 10
VILA NA VÝSLUNÍ

Energeticky pasivní Vila Na Výsluní s celkem 15 byty vyrůstá v klidné lokalitě pražských Strašnic. 
Byty v dispozicích 2+kk až 5+kk o velikosti od 54 do 119 m² charakterizuje promyšlené dispoziční 
řešení. Vysoký komfort bydlení podporuje i volba kvalitních standardů. K jednotkám náleží prostor-
né předzahrádky, balkony nebo velké terasy poskytující výhledy do vzrostlé zeleně vilové čtvrti. 
Parkování je zajištěno v suterénu - k většině bytů budou patřit dvě garážová stání.

Developer: JRD Prodejce: JRD

Praha 6
VILA DŮM V PODBABĚ

Vila dům V Podbabě nabízí celkem dvanáct bytů ve velikostní kategorii 2+kk až 4+kk, a to ve formě 
bytu, nebo ateliéru. Obytná patra vily jsou přístupná přímo z garážových stání výtahem. Ke každé 
jednotce náleží jedno až dvě garážová stání a jedna sklepní kóje. Samozřejmostí je šatna v každém 
bytě, větší byty mají i dvě koupelny. Vila dům je již dokončen a volné byty jsou připraveny k nastě-
hování.

Developer: BVK Prodejce: BVK

Reklama

http://www.baarova.cz/
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Zlinsky-kraj/629-stara-radnice-holesov.html?1=1&toShow=1&jebyt=1&kraje%5B%5D=13&okresy%5B%5D=89
http://www.stara-radnice-holesov.cz/
http://www.stara-radnice-holesov.cz/kontakt.php
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/626-bydleni-smetanka.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=smetanka
http://www.bcdgroup.cz/cz/bydleni-smetanka
http://www.bcdgroup.cz/cz/kontakty/
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/632-vila-na-vysluni.html?1=1&toShow=1&fulltext=na
http://www.jrd.cz/Projekty-JRD/Projekty-prave-v-prodeji/Vila-Na-Vysluni/Detail-projektu
http://www.jrd.cz/Kontakt/Kontakty-JRD
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/627-vila-dum-v-podbabe.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=vila d�m v podbab�
http://www.bydlenivpodbabe.cz/
http://www.bydlenivpodbabe.cz/
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

NOVOSTAVBA VS. 
REKONSTRUKCE
Termín konání: 14. 3. 2013
Místo konání: Era svět, Praha 1

D
is

ku
sn

í s
et

ká
ní

www.stavebni-forum.cz

REALITNÍM MAKLÉŘEM  
OD A DO Z 
Termín konání: Únor–duben 2013 
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Praha 10

Cy
kl

us
 s

em
in

ář
ů

www.arkcr.cz

INTELIGENTNÍ BUDOVY 
A FACILITY MANAGEMENT
Termín konání. 19. 3. 2013
Místo konání: Střední škola 
polytechnická BrnoSe

m
in

ář

www.stavebnicentrum.cz

STAVEBNÍ ZÁKON – NOVELA
Termín konání: 21. 3. 2013
Místo konání: Studio AXIS, Praha 9

Se
m

in
ář

www.studioaxis.cz

JAK NA VÍCE ZAKÁZEK 
A SMLUV V REALITNÍ 
KANCELÁŘI
Termín konání: 21. 3. 2013 
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Praha 10Ku

rz
www.arkcr.cz

ČESKÉ KOMORY LEHKÝCH 
OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
Termín konání: 26. 3. 2013
Místo konání: Clarion Congress Hotel 
Praha

6.
 n

ár
od

ní
 k

on
f.

http://cklop-konference-2013.
solecito.cz

NOVELA ZÁKONA 
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
Termín konání: 28. 3. 2013
Místo konání: Studio AXIS, Prah a9Se

m
in

ář

www.studioaxis.cz

ZELENÉ STŘECHY A DOMY 
CHRÁNĚNÉ ZEMÍ
Termín konání: 28. 3. 2013
Místo konání: Střední škola 
polytechnická BrnoSe

m
in

ář

www.stavebnicentrum.cz

CÍRKEVNÍ RESTITUCE: 
JAK NALOŽÍ CÍRKEV 
S OBROVSKÝM MAJETKEM? 
Termín konání: 28. 3. 2013
Místo konání: Jurys Inn Prague Hotel, 
Praha 8

D
is

ku
sí

 s
et

ká
ní

www.stavebni-forum.cz

OBCHOD S NEMOVITOSTI
Termín konání: cyklus seminářů duben 
2013
Místo konání: Brno

Re
kv

al
. k

ur
z

www.arkcr.cz

O ÚZEMNÍM ROZVOJI  
– PRAHA 2013
Termín konání: 11. 4. 2013
Místo konání: Rezidence primátora, 
Praha 1

Ko
nf

er
en

ce

www.stavebni-forum.cz

HOME STAGING V RK 
Termín konání: 18. 4. 2013
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Praha 10

Se
m

in
ář

www.arkcr.cz

Reklama

Reklama

www.lepsihypo.cz

LBBW Bank CZ připravila pro všechny zájemce o hypotéky nové webové stránky www.lepsihypo.cz. Najdete zde uži-

tečné rady pro refinancování stávající i získání nové hypotéky, dozvíte se, čeho se vyvarovat, na co je třeba se ptát, či 

odpovědi na často kladené dotazy a samozřejmostí je praktická kalkulačka. Pokud se rozhodnete pro získání hypotéky 

či refinancování u LBBW Bank CZ a požádáte o hypoté-

ku prostřednictvím www.lepsihypo.cz do konce dub-

na 2013, získáte kromě nízké sazby i  zajímavé slevy 
na bankovní služby ve výši až 5 400 Kč.

poradí jak refinancovat hypotéku za 2,29 % p.a. 

http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2013/index.php?main=prg03142013
http://www.arkcr.cz/?c_id=2054
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1336
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=8122
http://www.arkcr.cz/?c_id=2169
http://cklop-konference-2013.solecito.cz/program.php
http://cklop-konference-2013.solecito.cz/program.php
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=7880
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1303
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2013/index.php?main=prg03282013
http://www.arkcr.cz/?c_id=2123
http://www.stavebni-forum.cz/summit2013/index.php?url=program
http://www.arkcr.cz/?c_id=1990
http://www.stavebni-forum.cz/summit2013/index.php?url=program
http://www.lepsihypo.cz
http://www.lepsihypo.cz
http://www.lepsihypo.cz
http://www.lepsihypo.cz
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

REAL ESTATE INVESTMENT 
2013
Termín konání: 24. 4. 2013
Místo konání: Praha

Ko
nf

er
en

ce

www.smithnovak.cz

CZECH REAL 2013
Reality a stavebnictví – jeden svět
Termín konání: 21. 5.–22. 5. 2013
Místo konání: Místo konání: NH Prague, 
Praha 5

Ko
nf

er
en

ce

www.konference.cz

ŠETRNÉ BUDOVY 2013
Termín konání: 22. 5. 2013
Místo konání: Clarion Congress Hotel 
Praha

Ko
nf

er
en

ce
 

www.setrnebudovy.cz
Reklama

Reklama

FOR HABITAT
20. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí
Termín konání: 21. 3.–24. 3. 2013 
Místo konání: Pražský veletržní areál 
Letňany

V
ýs

ta
va

www.forhabitat.cz

STAVÍME, BYDLÍME PÍSEK
1. ročník stavební výstavy pro oblast 
Písecka a Strakonicka
Termín konání: 26. 3.–27. 3. 2013 
Místo konání: Centrum kultury Písek

V
ýs

ta
va

www.omnis.cz

STAVOTECH OLOMOUC
45. ročník stavebního a technického 
veletrhu pro Olomoucký kraj
Termín konání: 4. 4.–6. 4. 2013 
Místo konání: Výstaviště FLORA 
Olomouc, Wolkerova 17V

ýs
ta

va

www.omnis.cz

FOR FAMILY
Soubor výstav pro rodinu a volný čas
Termín konání: 11. 4.–14. 4. 2013 
Místo konání: Pražský veletržní areál 
Letňany

V
ýs

ta
va

STAVÍME, BYDLÍME  
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
9. ročník stavební výstavy pro oblast Orlicka
Termín konání: 10. 4.–11. 4. 2013 
Místo konání: Kulturní dům, Smetanova 
510, Ústí nad Orlicí

V
ýs

ta
va

www.omnis.cz

DŮM A ZAHRADA LOUNY 
17. ročník prodejní a kontraktační výstavy
Termín konání: 18. 4.–21. 4. 2013 
Místo konání: Výstaviště Louny

V
ýs

ta
va

www.diamantexpo.czwww.forfamily.cz

STAVÍME, BYDLÍME SVITAVY
6. stavební výstava na Svitavsku
Termín konání: 13. 3.–14. 3. 2013 
Místo konání: Kulturní centrum Fabrika, 
Svitavy

V
ýs

ta
va

www.omnis.cz

STAVÍME, BYDLÍME TÁBOR
3. stavební výstava pro oblast Táborska
Termín konání: 20. 3.–21. 3. 2013 
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor

V
ýs

ta
va

www.omnis.cz

BYDLENÍ 2013
18. ročník veletrhu nových možností 
bydlení a bytových projektů
Termín konání: 21. 3.–24. 3. 2013 
Místo konání: Pražský veletržní areál 
LetňanyV

ýs
ta

va
www.vystavabydleni.cz

KDE CHCI BYDLET jaro/léto 2013
Téma: Nízkoenergetické bydlení
Novinka: Ceny a cenové indexy nových bytů 
a rodinných domů v Praze a krajích ČR
Kaleidoskop nového bydlení ● Inspekce nemovitostí ● Nové byty a rodinné 
domy z 80 rezidenčních projektů z celé ČR ● Výběr bytů s pomocí K-indexu

Vychází 18. 3. 2013, objednávky: kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz

19. ročník specializované výstavy nových projektů

PVA EXPO Praha – Letňany

21. – 24. března 2013

www.vystavabydleni.cz

Vyberte si svůj domov...

http://www.smithnovak.cz/konference/real-estate-investment-2013.html
http://www.konference.cz/akce/detail-2737-CZECH-REAL-2013/
http://www.setrnebudovy.cz/
http://www.forhabitat.cz/2013/cz/intercept.asp
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=273
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=253
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=255
http://vystavy.diamantexpo.cz/index.php?id=68
http://vystavy.diamantexpo.cz/index.php?id=68
http://www.kdechcibydlet.cz/portal-bydleni/kontakty.html
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=252
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=272
http://www.vystavabydleni.cz/uvod_bydleni.html
mailto:kdechcibydlet%40kdechcibydlet.cz?subject=
http://www.vystavabydleni.cz


  Ceny v únoru vzrostly o 0,1 procenta, zdražil hlavně benzin
Také v únoru museli lidé sáhnout hlouběji do peněžnek, ceny oproti lednu vzrostly 
o 0,1 procenta. Český statistický úřad dnes uvedl, že zdražil hlavně benzin. Ve srovnání 
s letošním lednem inflace zpomalila na 1,7 procenta z 1,9 procenta. 
Celý článek na www.e15.cz

  Mzdy loni stouply na 25 101 Kč, v obchodech si však Češi koupí míň
Průměrná mzda v Česku loni meziročně stoupla o 665 korun na 25 101 Kč. Byla tak 
vyšší o 2,7 procenta. Reálně, tedy po odečtení inflace, však klesla. Situace se ale pomalu 
začíná zlepšovat. V samotném čtvrtém čtvrtletí totiž mzdy stouply i v reálném vyjádření, 
informoval Český statistický úřad. 
Celý článek na www.idnes.cz

  Hned vedle Staroměstského náměstí se rozjíždí stavební byznys
Pražský magistrát znovu otevřel možnost výstavby bytového, hotelového a obchodního 
komplexu v historickém centru Prahy.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

  Právník koupil pozemky pod domy v Praze, 360 rodinám hrozí demolicí
Více než 360 pražských rodin, které se zhruba před deseti lety nechaly zlákat jedním 
z největších developerských projektů v Česku, nyní čelí hrozbě zboření domů, v nichž žijí. 
Problém je v tom, že tito lidé vlastní byty, pozemky pod nimi ale nikoliv.
Celý článek na www.novinky.cz

  Energetické štítky prodraží byt až o 15 tisíc korun
Průkazy energetické náročnosti budov, jejichž pořízení je při prodejích bytů od 1. ledna 
povinné, mohou zvýšit cenu až o 15 tisíc korun. Takové výše totiž dosahují ceny za 
vystavení takzvaného energetického štítku podle největších realitních kanceláří.
Celý článek na www.novinky.cz

  Ministerstvo chce uvolnit trh s obecními byty 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce obcím uvolnit ruce pro nakládání se zhruba 28 
tisíci činžovními byty, které radnice vybudovaly se státní podporou v letech 1995–2003.
Celý článek na www.e15.cz

  Pawlowski po letech odešel z projektu na Národní třídě 
Hluboká stavební jáma v Praze u Národní třídy a česko-švýcarský podnikatel Sebastian 
Pawlowski už k sobě nepatří. Obchodní rejstřík potvrdil, o čem se dosud psalo jen na 
základě neoficiálních informací: společnost Copa Centrum Národní se přeměnila na CPI 
Národní, jejímž jediným vlastníkem je realitní skupina miliardáře Radovana Vítka.
Celý článek na www.e15.cz

  Ceny luxusních bytů a domů na celém světě stoupají. Jen v Evropě o ně klesá 
zájem
Ceny nemovitostí ve vyhlášených světových metropolích jdou razantně nahoru. Nejvíc 
letos zdraží top nemovitosti v Moskvě. Proti minulému roku si za ně kupci připlatí až 
o pětinu víc.
Celý článek na www.ihned.cz

  Podivný spor o lukrativní pozemek: Metrostav může přijít o stamiliony kvůli 
náhlé restituci
V Česku se právě odehrává restituční kauza, která tu dosud nebyla. Dvaadvacet let 
od pádu komunistického režimu mohou být původním vlastníkům vráceny kdysi 
znárodněné pozemky. Pro společnost Metrostav to může být velký problém. Už na nich 
rozestavěla byty.
Celý článek na www.ihned.cz
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  Ve čtvrtek 21. března 2013 se otevřou brány 
19. ročníku specializované výstavy nových 
projektů bydlení BYDLENÍ 2013 a veletrhů 
FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR 
GARDEN,…

  V pražských Horních Počernicích 
se na konec března chystá kolaudace 
dalšího bytového domu v projektu Krásné 
Počernice, a to domu B.

  V projektu Zåhrada v Lysé nad Labem 
bude 22. března otevřen vzorový byt a nejbližší 
dny otevřených dveří se zde konají hned od 22. 
do 24. března 2013. 

  V pondělí 18. března 2013 vychází aktuální 
vydání magazínu KDE CHCI BYDLET. Získat 
ho můžete mimo jiné například na veletrhu 
BYDLENÍ 2013. 

  Ve dnech 13. až 31. března 2013 bude 
v prostorách designshopu LEPORELO+ sídlícího 
v budově Domu umění města Brna na 
Malinovského náměstí probíhat prodejní 
výstava věnovaná skandinávskému 
designu.

  Do Svitav se po dvouleté odmlce vrátila 
stavební výstava STAVÍME, BYDLÍME – zajít 
na ni můžete 13. a 14. března.

  Developerská společnost TRIGEMA oznámila, 
že o nízkoenergetické bydlení je zájem 
– již polovina všech bytů, které vznikají 
v nízkoenergetickém rezidenčním komplexu 
2Barevné Letňany v Praze 9, má své 
majitele. 

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další, 
v pořadí již 19. ročník soutěže Vesnice roku.

  Karlín Group prodala svůj administrativní 
projekt CORSO IIb a nyní se soustředí na 
rezidenční výstavbu.

  Developerská společnost Around Inside získala 
územní rozhodnutí pro svůj rezidenční projekt 
Obecní dvůr, který vznikne na Starém 
Městě pražském revitalizací a proměnou 
v současné době velmi zanedbaného území.

  Výstavbu svého dalšího bytového 
projektu, který se může pyšnit přídomkem 
nízkoenergetický, zahájila developerská 
společnost JRD, a to v pražských 
Strašnicích – jedná se Vilu Na Výsluní, 
která zájemcům o nízkoenergetické bydlení 
nabízí celkem 15 bytů. 

Zaujalo nás v médiích

Jednou větou

http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/makroekonomicka-data/ceny-v-unoru-vzrostly-o-0-1-procenta-zdrazil-hlavne-benzin-964449
http://ekonomika.idnes.cz/mzdy-za-rok-2012-0dz-/ekonomika.aspx?c=A130311_084450_dilbert_spi
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/hned-vedle-staromestskeho-namesti-se-rozjizdi-stavebni-byznys
http://www.novinky.cz/domaci/295301-pravnik-koupil-pozemky-pod-domy-v-praze-360-rodinam-hrozi-demolici.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/295524-energeticke-stitky-prodrazi-byt-az-o-15-tisic-korun.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/ministerstvo-chce-uvolnit-trh-s-obecnimi-byty-962314
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/pawlowski-po-letech-odesel-z-projektu-na-narodni-tride-961893
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-59436500-ceny-luxusnich-nemovitosti-rostou
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59411800-metrostav-muze-prijit-o-stovky-milionu-kvuli-opozdene-restituci?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://www.vystavabydleni.cz/uvod_bydleni.html
http://www.forhabitat.cz/2013/cz/intercept.asp
http://www.forhabitat.cz/2013/cz/intercept.asp
http://www.zahradatojezivot.cz/
http://www.kdechcibydlet.cz/portal-bydleni/kontakty.html
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=252
http://www.2barevneletnany.cz/cs/cenik/
http://www.jrd.cz/Projekty-JRD/Projekty-prave-v-prodeji/Vila-Na-Vysluni/Detail-projektu


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

  Stavebníci: Opět jedna zpackaná novela. Nepomáhá a brzdí 
Když letos v lednu vstoupila v platnost novela stavebního zákona, měla dva klíčové úkoly: 
usnadnit procesy a upravit vztahy mezi stavebníkem a úřadem. Povedl se opak, míní 
experti. Například příprava dopravních staveb se podle nich může protáhnout až na 10 
let. 
Celý článek na www.e15.cz

  Kmotři ODS rozjeli hru přes územní plán Prahy 
Pomalá, avšak o to úpornější snaha rozložit v Praze koalici ODS a TOP 09 v čele 
s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) sílí. Její odpůrci podle některých zastupitelů 
ovlivňují změny územního plánu metropole, pomocí něhož lze zasahovat do 
mnohamiliardových plánů developerů. 
Celý článek na www.e15.cz

  Metrostav zachraňuje slovenskou sestru Doprastav 
Tuzemský stavební gigant Metrostav musel vyrazit na pomoc spřízněné velké firmě ze 
Slovenska. Tamní Doprastav, v němž drží Metrostav téměř poloviční podíl a současně oba 
patří do skupiny DDM, se navzdory tržbám kolem sedmi miliard korun propadl do ztráty. 
Celý článek na www.e15.cz

  Stavba bytů zažívá nejhlubší propad v historii ČR 
V novodobých dějinách Česka se ještě nikdy nezačínalo stavět tak málo bytů jako 
teď. V posledním loňském čtvrtletí začala stavba 5596 bytů, což je podle Českého 
statistického úřadu z hlediska kvartálních čísel nejhorší výsledek v historii.
Celý článek na www.e15.cz

  Miliardář Vítek ovládl maďarskou firmu Ablon 
Majitel realitní skupiny CPI Radovan Vítek získal nadpoloviční podíl v jednom z největších maďarských developerů firmě Ablon. Ve společnosti 
získal kontrolní podíl 50,8 procenta a podal nabídku k nákupu dalších akcií. 
Celý článek na www.e15.cz

  Eva Jiřičná získala prestižní britské ocenění. Za mimořádný přínos postavení žen v architektuře
Když dnes půjdete do kteréhokoli obchodu firmy Apple, zjistíte, že všichni začínali s Evou, popisuje vliv Evy Jiřičné architektka a jeden z členů 
poroty Ceny Jane Drewové Ivan Harbour. Česko-britská architektka Jiřičná ocenění osobně převezme 22. března v londýnském hotelu 
Langham.
Celý článek na www.ihned.cz

  Nová prezidentská vila by mohla klidně vyrůst na okraji Prahy, říká architekt Zdeněk Lukeš
Měl by prezident bydlet na Hradě? Architekt Zdeněk Lukeš, který se přes dvacet let věnuje revitalizaci Pražského hradu, o tom není 
přesvědčen. „Bydlení pro prezidenta by klidně mohlo být na okraji Prahy,“ míní.
Celý článek na www.ihned.cz

  Nejobdivovanější firmy na světě. Projděte si žebříček
Tabulku nejobdivovanějších společností světa sestavuje každoročně časopis Fortune ve spolupráci s Hay Group.
Celý článek na www.aktualne.cz

  Rozhovor: Zaměstnanecká mentalita mladých nás ničí
Není tajemstvím, že se na univerzitách a ve vědeckých ústavech vymyslí leccos, ale využije se z toho jen málo. A není to jen český problém, 
nýbrž světový.
Celý článek na www.aktualne.cz
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  Noví obyvatelé rezidenčního projektu 
Čakovický park v Praze 19 už znají svoji 
přesnou adresu: hlavní ulice procházející 
Čakovickým parkem se jmenuje Bermanova, 
a to po českém operním pěvci, hudebním 
skladateli a libretistovi Karlu Bermanovi.

  V pražském Braníku byl položen základní 
kámen rezidenčního projektu KOTI Braník 
developerské společnosti YIT Stavo. 

  V Cihlářské ulici v Plzni-Liticích byla zahájena 
výstavba inženýrských sítí v projektu Domy 
a pozemky Litice.

  Na rozhraní pražských Malešic a Žižkova 
dokončila společnost YIT Stavo výstavbu svého 
dalšího pražského rezidenčního projektu, 
bytového projektu KOTI Victoria.

  Developerská společnost EKOSPOL zahájila 
prodej dalších 122 nových bytů ve svých dvou 
projektech, a to v pražských Kyjích a v Dubči; 
rozšířila tak svou nabídku v Praze o další 
superlevné nové byty.

http://www.kdechcibydlet.cz
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/stavebnici-opet-jedna-zpackana-novela-nepomaha-a-brzdi-960462
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/kmotri-ods-rozjeli-hru-pres-uzemni-plan-prahy-960251
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/metrostav-zachranuje-slovenskou-sestru-doprastav-959814
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/stavba-bytu-zaziva-nejhlubsi-propad-v-historii-cr-958895
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/miliardar-vitek-ovladl-madarskou-firmu-ablon-959659
http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-59462270-eva-jiricna-architektura-cena-jane-drewove-mimoradny-prinos-postaveni-zen
http://life.ihned.cz/lide/c1-59454130-nova-prezidentska-vila-by-mohla-klidne-vyrust-na-okraji-prahy-rika-architekt-zdenek-lukes
http://aktualne.centrum.cz/finance/grafika/2013/03/08/nejobdivovanejsi-firmy-sveta/
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-a-spolecnost/clanek.phtml?id=765092
http://www.cakovickypark.cz/
http://www.kotibranik.cz/
http://www.kotivictoria.cz/

