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 červen 2012Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů  
z developerských rezidenčních projektů z celé České republiky

Kde Chci Bydlet.cz 

Přehled průměrných cen nových  
bytů ve vybraných lokalitách

Vážení čtenáři, vážené čtenářky.

Za dveřmi je konec školního roku a s ním přichází čas dětmi milovaný. A nejenom dětmi, ale i mnohými dospělými, kteří 
si na tuto dobu plánují svoji letní dovolenou. Pokud se na ni v nejbližších dnech chystáte, přeji vám, abyste si ji užili co 
nejlépe. 

Naopak těm, kteří dávají přednost dovolené v jinou dobu (nebo ji už mají za sebou), přinášíme pozvánky na zajímavé 
semináře, konference a výstavy, které se konají v nejbližších dnech a týdnech. Věřím, že si z rozmanité nabídky, která 
na vás v Newsletteru čeká na straně tři, vyberete. 

Jednou z těchto akcí je i soutěž Best of Realty – Nejlepší z realit, jejíž 14. ročník byl vyhlášen koncem května. Uzávěrka 
této již tradiční soutěže je sice až počátkem září, ale přihlášky do ní můžete pořadateli odesílat již nyní. Alespoň budete 
mít jistotu, že na ni nezapomenete. O nominaci na ocenění titulem Best of Realty – Nejlepší z realit 2012 se mohou 
ucházet stavby, jejichž dokončení a kolaudace proběhly po 1. lednu 2011. Podrobnosti o soutěži, kritériích i přihlašovací 

formulář najdete na webu soutěže. Do svých diářů si také poznamenejte datum 7. listopadu, kdy se v Kongresovém sále ČNB v Praze koná slav-
nostní vyhlášení výsledků. Vstupenky na tuto významnou akci, jíž se pravidelně účastní zhruba 250 osobností českého realitního trhu a souvisejících 
oborů, si můžete prostřednictvím webu také objednat již nyní.

Červen je obdobím, kdy se doslova roztrhl pytel se dny otevřených dveří v rezidenčních developerských projektech. A protože se my, tvůrci portálu 
www.kdechcibydlet.cz, ze všech sil snažíme o to, abychom byli co nejlepším pomocníkem všech, kdo hledají nové bydlení, plníme rubriku TIP dne 
pozvánkami na tyto akce. Informace o dnech otevřených dveří v této rubrice najdete vždy zhruba po dobu dvou až tří dnů před konáním konkrétní akce. 

Přeji Vám příjemný začátek léta a těším se na setkání u červencového Newsletteru.

Jana Hrabětová, ředitelka portálu www.kdechcibydlet.cz

Kraj Vysočina (výběr z projektů)

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Třebíč - Znojemská
Zdroj informací 
o projektu/cenách
ze  4. 6. 2012: 
www.bydleni.sok.cz

Velká Bíteš -
U stadionu
Zdroj informací 
o projektu/cenách
 ze 4. 6. 2012:
www.bydleni.sok.cz

Bella Vita - Lavičky
Zdroj informací 
o projektu/cenách 
ze 4. 6. 2012: 
www.bellavita.cz

20 bytů   
(Prům. plochy  

a ceny počítány 
z nabídky  

12 volných b.j.) 

14 bytů
v domě A   

(Prům. plochy  
a ceny počítány 

z nabídky 12 
volných b.j.)

48 bytů
(Prům. plochy  

a ceny počítány 
z nabídky 48 vol-

ných a rezerv. bytů 
(domy B1 a B2)

64,33 m2  
(=celková podlah. 

plocha bytu zahrnující 
plochu lodžie/balkonu) 

67,04 m2 
(=celková podlah. 

plocha bytu zahrnující 
plochu lodžie/balkonu)  

84,14 m2 
(=celková podlah. 

plocha bytu zahrnující 
plochu balkonu/terasy)

Ekonomické informace

Období
Meziroční 

růst/pokles

26 218 Kč bez DPH
(Prům. cena je vztažena 
k celk. podlah. ploše bytu 
zahrnující lodžii/balkon.)

27 370  Kč bez DPH
(Prům. cena je vztažena 
k celk. podlah. ploše bytu 
zahrnující lodžii/balkon.)

30 799 Kč vč. DPH
(Prům. cena je vztažena 
k celk. podlah. ploše bytu 
zahrnující balkon/terasu.)

(Zdroj: ČSÚ)

Projekt Třebíč – Znojemská nabízí celkem 20 bytů v bytovém domě o šesti nadzemních podlažích.  
V ceně uvedené v ceníku je zahrnuta i sklepní kóje, garážové stání lze dokoupit za cenu od 280 000 Kč 
vč. DPH. Stavba byla zahájena v srpnu 2011 a její dokončení je plánováno na září letošního roku.

Projekt Velká Bíteš – U stadionu představuje výstavbu čtyř domů spojených do dvojbloku, v nichž 
bude celkem 55 bytových jednotek. Projekt je rozdělen do dvou etap (I. etapa domy A+ B, II. etapa 
domy C + D). V ceně uvedené v ceníku je zahrnuta i sklepní  kóje, garáž. stání lze dokoupit od 
200 000 bez DPH.  

Projekt Bella Vita v obci Lavičky tvoří 21 řad. domů, šest rod. domů, čtyři dvojdomy a osm viladomů 
(označ. písm. B). Všechny domy jsou bezbariérové a nízkoenergetické, mají vlastní pozemky jako 
obytné zahrady. Byty v domech označených B1.3 a B2.1 mají stanoven termín kolaudace na 12/2012. 
V ceně uvedené v ceníku je zahrnuta i sklep. kóje/technická místnost a venk. parkovací stání. 

Počet vydaných 
staveb. povolení

duben  
2012

-10,8 %  
(8 218)

 Stavební 
produkce

duben  
2012 -2,7  %

Hrubý domácí 
produkt v ČR

1. Q  
2012 -1,0 %

 Míra inflace duben  
2012 +2,6 %

Index 
spotřebitelských 

cen

duben  
2012 +3,5 %

Počet 
zahájených bytů

duben  
2012

-17,8 % 
(1 863 bytů)

 Počet 
dokončených bytů

duben  
2012

-28,3 %
(1 500 bytů)

 
Orientační hodn. 

povol. staveb 
duben  
2012

 -2,8 %
(23,7 mld. Kč)

Kurz k 12. 5. 2012  
Aktuální kurzy devizového trhu:  www.cnb.cz
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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.kdechcibydlet.cz
http://www.bestofrealty.cz/
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html
http://www.bydleni.sok.cz/index.php/ceny-bytu-znojemska
http://www.baranka.cz/nabidka-bytu/
http://www.bydleni.sok.cz/index.php/ceny-bytu-ustadionu-a
http://www.k2invest.cz/praha-rohacova/cenik-a-rezervace
http://www.bellavita.cz/?pg=ceniky
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.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-sta
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Praha 9 - Letňany
2Barevné Letňany
V květnu 2012 zahájila společnost Trigema prodej bytů ze svého nového rezidenčního 
projektu. Ten je - jak již jeho název napovídá - volným pokračováním úspěšného projektu 
Barevné Letňany. V 1. etapě výstavby projektu 2Barevné Letňany budou realizovány tři 
pětipodlažní domy, každý s 23 byty. Dokončení výstavby této etapy je naplánováno na 
přelom podzimu a zimy 2013.
Developer: Trigema
Prodejce: Trigema Development 

Praha 3 - Žižkov 
KOTI Victoria
Bytový dům KOTI Victoria, v pořadí již čtvrtý pražský rezidenční projekt společnosti YIT 
Stavo, nabízí celkem 25 bytových jednotek ve velikostní kategorii 1+kk, 2+kk a 3+kk.  Dům 
o čtyřech nadzemních podlažích vyrůstá v ulici U Staré cihelny v klidné lokalitě na území 
městské části Praha 3. Jeho dokončení je plánováno již na závěr roku 2012.
Developer: YIT Stavo
Prodejce: YIT Stavo

Praha 12 - Kamýk
Byty VIVUS Kamýk
Již v závěru letošního roku bude dokončena výstavba dvouetapového polyfunkčního pro-
jektu společnosti VIVUS, který stojí na rohu ulic Ke Kamýku a Mariánská. Objekt B bude 
hotový v listopadu 2012, objekt A v lednu 2013, nové obyvatelé se sem tak budou moci 
začít stěhovat již v první polovině příštího roku. 
Developer: VIVUS
Prodejce: VIVUS

Brandýs n. L/Stará Boleslav, okr. Praha-východ
Bytový komplex Vinice sv. Václava
V Kralupské ulici na okraji Brandýsa nad Labem najdete nový bytový projekt z nabídky
společnosti GAVLAS. Tento komplex tvoří celkem sedm postupně realizovaných budov,
které kaskádovitě kopírují mírný, jihovýchodně svažitý terén. První byty z tohoto projektu 
budou dokončeny do února příštího roku.
Developer: HELIOS Tech
Prodejce: GAVLAS Praha

Reklama

Dny otevřených dveří 
21. - 23. června

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/599-2barevne-letnany-i.-etapa.html?1=1&toShow=1&projekt%5B%5D=599
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/5-central-park-praha.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=central park
http://www.2barevneletnany.cz
http://www.2barevneletnany.cz/cs/kontakt/
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/589-koti-victoria.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=KOTI Victoria
http://www.yit.cz/
http://www.yit.cz/Sluzby/Apartments/Kontaktujte-nas
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/552-byty-vivus-kamyk.html?1=1&toShow=1&fulltext=vivus kam�k
http://www.vivus.cz/kamyk/index.php?lg=cz
http://www.vivus.cz/kamyk/kontakty.php?lg=cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Stredocesky-kraj/125-byt.-komplex-vinice-sv.-vaclava.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=sv. v
http://www.bytybrandys.cz/
http://www.bytybrandys.cz/kontakty.php
http://www.zahradatojezivot.cz


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

Odborný seminář

DESIGN A INTERIÉROVÁ  
TVORBA 
- současné bydlení
Termín konání: 14. 6. 2012
Místo konání: Národní stavební centrum Brno
www.stavebnicentrum.cz

Odborný seminář

VÝTAHY 2012 
Termín konání: 14. 6. 2012
Místo konání: Studio Axis, Praha 9

www.studioaxis.cz

Seminář 

DUE DILIGENCE PRO OBLAST 
NEMOVITOSTÍ
Termín konání: 12. - 13. 6. 2012
Místo konání: Hotel Ibis Malá Strana, Praha

www.konference.cz
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Odborný seminář

AUTORSKÉ PRÁVO PŘI PRO-
JEKTOVÁNÍ STAVEB
Termín konání: 19. 6. 2012
Místo konání: Studio Axis, Praha 9

www.studioaxis.cz

Seminář

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PRO 
BANKOVNÍ ÚČELY 
Termín konání: 14. 6. 2012
Místo konání: Hotel Ibis Malá Strana, Praha

www.konference.cz

Diskusní setkání

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- od historie po současnost
Termín konání: 21. 6. 2012
Místo konání: Národní stavební centrum Brno

www.stavebnicentrum.cz

Diskusní setkání

SMLOUVA O DÍLO
Investor vs. dodavatel
Termín konání: 20. 6. 2012
Místo konání: hotel Adria, Praha 1

www.stavebni-forum.cz

Konference

CORPORATE FINANCE 2012
-  Expanze Firem: Financování & Nalezení partnera 
Termín konání: 20. 6. 2012 
Místo konání: hotel Holiday Inn, Brno

www.konference.org

Profesní vzdělávání

SMLOUVY O PŘEVODU NEMOVI-
TOSTÍ
Termín konání: 26. 6. 2012
Místo konání: budova Mendelovy univerzity, 
BRNO
www.arkcr.cz

Výstava

POSTAV DŮM, ZAŘIĎ BYT -  
PŘEROV 
Termín konání: 15. 6. – 17. 6. 2012 
Místo konání: Výstaviště Přerov

www.omnis.cz

Výstava

RŮŽOVÁ ZAHRADA
– celostátní výstava růží a letních květin, 
zahradnické trhy
Termín konání: 14. 6. – 17. 6. 2012 
Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem

www.vll.cz

Odborný seminář

KOORDINÁTOR BOZP  
NA STAVENIŠTI
Termín konání: 26. 6. 2012
Místo konání: Národní stavební centrum Brno

www. stavebnicentrum.cz/

Výstava

POST-OIL CITY – HISTORIE  
BUDOUCNOSTI MĚSTA
Termín konání: 1. 6. – 29. 7. 2012
Místo konání: Galerie výtvarného umění 
v Ostravě
http://gvuo.cz

Výstava

TECMA 
– mezinárodní veletrh životního prostředí a 
městského plánování
Termín konání: 12. 6. – 15. 6. 2012 
Místo konání: Madrid, Španělsko 

www.ifema.es

Výstava

AQUA
– mezinárodní výstava vodního hospodářství, 
hydroenergetiky, komunální techniky a ochra-
ny životního prostředí
Termín konání: 12. 6. – 14. 6. 2012 
Místo konání: Výstaviště Trenčín, Slovensko
www.expocenter.sk

Reklama

NEJVÝHODNĚJŠÍ BYTY V PRAZE

www.cakovickypark.cz  INFOLINKA: 800 350 111w

* Akce je platná pro nově uzavřené smlouvy od června 2012.
 Nabídka se nevztahuje na byty označené v ceníku ikonou rodiny.

http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1247
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=621
http://www.konference.cz/akce/detail-2481-Due-Diligence-pro-oblast-nemovitosti/
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=6238
http://www.konference.cz/akce/detail-2482-Ocenovani-nemovitosti-pro-bankovni-ucely/
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1243
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2012/index.php?main=prg06202012
http://www.konference.org/finance2012/
http://www.arkcr.cz/?c_id=1787
www.omnis.cz
http://www.vll.cz/
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1250
http://gvuo.cz/vystavy_aktualni.htm
www.ifema.es
www.expocenter.sk
http://www.cakovickypark.cz/?utm_source=kdechcibydlet-cz&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-kdechcibydlet-cz-parkovani-zdarma
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Zaujalo nás v médiích

• Ve dnech 21.-23.6. se v projektu 
Zåhrada v Lysé nad Labem konají 
Dny otevřených dveří – pro zájemce 
o koupi nového bytu v Zåhradě je 
připraven atraktivní bonus v podobě 
letní dovolené zdarma.
• Rezidence Čámovka, která vyrostla 
ve Vánkové ulici v Praze 8 - Čimicích, 
ve středu 20. června oslaví dokon-
čení první etapy výstavby: od 17 do 
19 hodin máte možnost prohlédnout 
si vzorový byt, ochutnat pochoutky 
z grilu a pro děti je připraven zábavný 
program.
• Ve dnech 15. - 16. června proběh-
nou Dny otevřených dveří v projek-
tech Krásné Počernice v Praze 
9 - Horních Počernicích a v Novém 
Sedlci u Prahy.
• Do svého cíle se již blíží výstavba 
první etapy projektu Kaskády u Boti-
če v Praze 10; dokončena bude letos 
v létě.
• Společnost Passerinvest Group, 
mj. developer právě dokončeného 
Rezidenčního parku Baarova  
a polyfunkčního rozsáhlého areálu 
BB Centra v Praze 4, slaví 20 let od 
svého založení.
• Rezidence Nad Rokytkou, třetí eta-
pa obytné čtvrti Nad Rokytkou, kterou 
najdete v Praze 9 – Vysočanech, byla 
zkolaudována.
• V žižkovské Rezidenci Jeseniova, 
projektu zrealizovaném podle zásad 
učení feng-shui, proběhly další Dny 
otevřených dveří, na nichž si návštěv-
níci mohli kromě nových bytů pro-
hlédnout i originální malby výtvarníka 
Davida Béma.

EKONOM: Česko patří na špici ve zneužívání veřejných zakázek, tvr-
dí nová studie
Česká republika se podle nového mezinárodního srovnání Transparency Inter-
national zařadila po bok Bulharska nebo Rumunska a potřebuje "bezprostřední 
akci k tomu, aby se zabránilo dalším případům zneužívání veřejných rozpočtů".  
Celý článek na www.ekonom.cz

Realitní květen: komunisté se derou k moci - a začíná exodus developerů
Nečasův kabinet svou sofistikovanou politikou vhání voliče do náruče komunis-
tické strany a Česko se pomalu chystá na druhý únor – levice by dnes podle po-
sledních průzkumů volebních preferencí v parlamentu získala už téměř ústavní 
většinu.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Položí pražskou koalici žižkovský developer?
Pražská TOP 09 chce odvolat Pavla Hurdu a Filipa Dvořáka (oba ODS) z funkcí 
v pražských plynárnách.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Konkurence se utrhla ze řetězu, nám se vyplácí konzervatismus, tvr-
dí ředitel realitní firmy CPI
"Cihly, beton, železo, sklo - to pro nás není hodnota nemovitosti. Skutečnou hod-
notou je nájemník," říká v rozhovoru pro týdeník Ekonom Zdeněk Havelka, gene-
rální ředitel a šéf představenstva společnosti Czech Property Investments, která 
spravuje aktiva v hodnotě 57 miliard korun.
Celý článek na www.ekonom.cz

Stavební obr Metrostav čelí insolvenčnímu řízení
Městský soud v Praze dnes vyhlásil insolvenční řízení s přední tuzemskou sta-
vební firmou Metrostav. Návrh podala společnost Alu Progres, které Metrostav 
údajně dluží za stavební dodávky již více než tři měsíce po lhůtě splatnosti 1,4 
milionu korun.
Celý článek na www.e15.cz

Allan Jírek – cesta z polabské džungle na africké safari
Zkrachovalý východočeský developer Allan Jírek si užívá slunečné dny v Kap-
ském Městě, kam se přemístil vzápětí poté, co se jeho společnost Eube dostala 
na jaře 2010 do insolvence.
Celý článek na www.e15.cz

Jednou větou

Reorganizaci developera ECM provede skupina Crestyl 
Věřitelský výbor společnosti ECM Real Estate Investments (ECM) si jako svého 
reorganizačního manažera vybral developerskou skupinu Crestyl
Celý článek na www.e15.cz

http://www.bestofrealty.cz
http://www.zahradatojezivot.cz
http://www.camovka.cz/aktuality.php#
http://www.baarova.cz
http://www.nadrokytkou.cz/
http://www.satpo.cz
http://zpravy.ihned.cz/c1-56049350-ekonom-cesko-patri-na-spici-ve-zneuzivani-verejnych-zakazek-tvrdi-nova-studie
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21323/realitni-kveten-komuniste-se-derou-k-moci-a-zacina-exodus-developeru/
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/polozi-prazskou-koalici-zizkovsky-developer
http://ekonom.ihned.cz/c1-56030150-konkurence-se-utrhla-ze-retezu-nam-se-vyplaci-konzervatismus
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/stavebni-obr-metrostav-celi-insolvencnimu-rizeni-770451
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/allan-jirek-cesta-z-polabske-dzungle-na-africke-safari-771189
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/reorganizaci-developera-ecm-provede-skupina-crestyl-770636
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NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

• V pražských Malešicích byla dokon-
čena výstavba projektu alfarezidence 
společnosti Metrostav Development 
a uskutečnil se tam Den otevřených 
dveří.
• Rezidenční projekt Zåhrada v Lysé 
nad Labem má již generálního doda-
vatele pro první etapu výstavby, a tak 
domy Modřín a Jasmín mohly začít 
růst.
•Pod bytovými domy Lilie a Mateří-
douška v Čakovickém parku byly 
zahájeny zemní práce, zároveň probí-
hají práce na interiérech a exteriérech 
domů Konvalinka, Růže a Fialka.
• Věřitelský výbor společnosti ECM si 
jako svého reorganizačního manažera 
vybral developerskou skupinu Cre-
styl.
• Na český trhu vstoupili inspektoři 
nemovitostí ze sítě ABCHI Home 
Expert.
• Rezidenční projekt Úvaly-Hostín 
získal stavební povolení na 1. eta-
pu výstavby rodinných domů a bytů 
v Úvalech u Prahy.
• Na bytovém domě Matějkova  
v Praze 9, jehož developerem je 
společnost Codeco, zavlála glajcha; 
hrubá stavba je tedy dokončena. 
• Skupina TPA Horwath provedla 
bleskový průzkum v zemích střední  
a východní Evropy zaměřený na aktu-
ální ceny bytů v hlavních městech  
a městech do 500 tisíc obyvatel  
a na aktuální průměrné sazby hypoték 
v těchto zemích v porovnání s Českou 
republikou - rozdíl mezi cenou stej-
ného bytu v hlavním a menším městě 
činí v České republice čtyři miliony 
korun.
• V dokončeném Rezidenčním parku 
Baarova v pražské Michli proběhl 
za velkého zájmu návštěvníků Den 
otevřených dveří.  
• Trigema, developerská společnost, 
která je mj. podepsána pod úspěš-
ným rezidenčním projektem Barevné 
Letňany v Praze 9, se stala dospělou 
– oslavila už své 18. narozeniny.
• V projektu Byty Vivus Aréna v Pra-
ze 9 byla již dokončena hrubá stavba 
čtvrtého nadzemního podlaží.
• Nový rezidenční projekt připravuje 
developerská společnost SATPO; 
jmenuje se Rezidence Na Malvazin-
kách a vyroste v pražských Košířích.
• V Pavlově nedaleko Mikulova byla 
dokončena výstavba třiceti apartmá-
nů, které tvoří projekt nazvaný Pálav-
ské vinohrady.
• V polovině května 2012 byl společ-
ností Guarenty Group formálně uve-
den na český a zároveň středoevrop-
ský trh zajímavý pojišťovací produkt 
- pojištění kauce.

Praha a Vídeň mají nejdražší byty v regionu
Praha má hned za Vídní nejdražší byty ve střední a východní Evropě. Uvedla to 
poradenská firma TPA Horwath na základě svého průzkumu, zaměřeného na 
aktuální ceny bytů v hlavních městech a městech do 500 tisíc obyvatel. 
Celý článek na www.e15.cz

Pražská ODS a TOP 09 se přou o územní plán. Situaci vyhrotil dopis 
z ministerstva
V Praze se opět schyluje ke koaličním hádkám. Poté, co ODS vyměnila ČSSD za 
TOP 09, se jádrem sváru stává územní plán hlavního města. TOP 09 se nelíbí, že 
ODS má výhrady k jeho změně.
Celý článek na www.ihned.cz

Poptávka po starších novostavbách roste
Stále větší díl obchodů realitních kanceláří tvoří novostavby z druhé ruky. Jde 
o byty postavené za developerského rozmachu na počátku tisíciletí, které nyní 
jejich původní majitelé prodávají.
Celý článek na www.e15.cz

Dušan Kunovský, Central Group: Každá vize musí být spojena s realitou 
Development musí mít nějakou vizi a směr, ale stále je třeba stát oběma nohama 
na zemi a hlavně vnímat potřeby a možnosti toho, komu je produkt určen 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Pražské byty jsou nejdražší ve střední Evropě
Ceny nových bytů v Praze jsou srovnatelné s Berlínem, a jsou tak nejvyšší ve 
střední Evropě. Tuzemské hlavní město je zároveň jedním z mála evropských 
měst, kde ceny nového bydlení překračují průměr dané země více než dvojná-
sobně. Vyplývá to z výsledků studie společnosti Deloitte.
Celý článek na www.e15.cz

PPF banka čeká na peníze. Nejdražší pozemek v Praze se stále neprodal
Lukrativní pražská parcela na Národní třídě měla jít spolu se sousedním palácem 
do dražby. Ta však byla na poslední chvíli zrušena.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Jednou větou

Developer Orco se ve čtvrtletí dostal z loňské ztráty 
Developerská společnost Orco se v prvním čtvrtletí dostala z loňské ztráty a její 
čistý zisk činil 2,8 milionu eur (asi 71 milionů korun). Ve stejném období loni de-
veloper prodělal 4,37 milionu eur (kolem 111 milionů korun).
Celý článek na www.e15.cz

České dráhy v létě odstartují prodej nemovitostí za 12 miliard korun
V tendru na poradce při prodeji zbytných nemovitostí podalo nejlepší nabídku 
sdružení Erste Corporate Finance, Jones Lang LaSalle a Tacoma.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

JLLS: Pražský trh s byty letos klesne
Pražský rezidenční trh letos pravděpodobně klesne o 10 – 20 %, prodá se 3 500 
– 3 800 bytů. Vyplývá to z odhadu společnosti Jones Lang LaSalle, kde také oče-
kávají, že v metropoli vzroste počet dokončených, ale neprodaných bytů. 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Kanceláře budoucnosti: kromě úsporných budov přibude i "zele-
ných" nájmů
Mezi společnostmi, které upřednostňují energeticky úsporné budovy před stan-
dardními, se nejčastěji objevují mezinárodní finanční a poradenské firmy. K od-
povědnému přístupu k životnímu prostředí je zavazují jejich vnitrofiremní dohody.
Celý článek na www.ihned.cz

http://www.alfarezidence.cz
http://www.zahradatojezivot.cz
http://www.cakovickypark.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/aktualita-1131/na-cesky-trhu-vstupuji-inspektori-nemovitosti-ze-site-abchi-home-expert.html
http://www.kdechcibydlet.cz/aktualita-1131/na-cesky-trhu-vstupuji-inspektori-nemovitosti-ze-site-abchi-home-expert.html
http://www.kdechcibydlet.cz/aktualita-1131/na-cesky-trhu-vstupuji-inspektori-nemovitosti-ze-site-abchi-home-expert.html
http://www.uvaly-hostin.cz/prispevky/aktuality-z-projektu
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/
http://www.kdechcibydlet.cz/aktualita-1135/aktualni-sazby-hypotek-a-ceny-bytu-ve-mestech-stredni-a-vychodni-evropy.html
http://www.baarova.cz
http://www.baarova.cz
http://www.trigema.cz
http://www.vivus.cz
http://www.na-malvazinkach.cz/
http://www.na-malvazinkach.cz/
http://www.kdechcibydlet.cz/aktualita-1127/novinka-na-trhu---pojisteni-kauce-od-guarenty-group.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/praha-a-viden-maji-nejdrazsi-byty-v-regionu-770292
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-55976760-prazska-ods-a-top-09-se-prou-o-uzemni-plan-situaci-vyhrotil-dopis-z-ministerstva
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/poptavka-po-starsich-novostavbach-roste-769857
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21286/dusan-kunovsky-central-group-kazda-vize-musi-byt-spojena-s-realitou/
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/prazske-byty-jsou-nejdrazsi-ve-stredni-evrope-769095
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/ppf-banka-ceka-na-penize-nejdrazsi-pozemek-v-praze-se-stale-neprodal
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/developer-orco-se-ve-ctvrtleti-dostal-z-lonske-ztraty-769268
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/ceske-drahy-v-lete-odstartuji-prodej-nemovitosti-za-12-miliard-korun
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21265/jlls-prazsky-trh-s-byty-letos-klesne/
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-55808330-kancelare-budoucnosti-krome-uspornych-budov-pribude-i-zelenych-najmu
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Praha: výstavba Diamantu pozastavena
Společnost Mustela rakouského developera Wolfganga Müllera přerušila práce na multifunkčním domu Diamant na Václavském 
náměstí. 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Hrozí jim demolice. Jsou nelíbivé, socialistické a moc mladé
Uprostřed České Lípy stojí obchodní dům pokrytý hnědými kachlíčky. Vévodí mu červený nápis Banco, dříve se jmenoval Uran. 
To staré jméno už je pryč. Stejně jako sláva, se kterou město toto obchodní středisko navržené talentovaným architektem v roce 
1984 otevíralo. 
Celý článek na www.e15.cz

Ruský developer chystá výstavbu bytů v Praze
Na českém trhu se chce prosadit developer s ruskými kořeny Preco Group. Na jaře příštího roku plánuje zahájit výstavbu svého 
prvního projektu Rezidence Pod Brentovou. Nový bytový dům vyroste v sousedství starší zástavby na pražském Smíchově.
Celý článek na www.e15.cz

Galerii i kavárnu v Mikulově zdobí tituly, vyhrály Grand Prix architektů
Prestižní soutěžní přehlídku soudobé české architektury Grand Prix architektů opanovaly stavby z Mikulovska. Ceny ve svých 
kategoriích si odnesla tamní galerie v Mikulově, na kterou přivezli vápenec až z Chorvatska, a kavárna v Klentnici, jež zaujala 
harmonií historické stavby s moderní dostavbou.  
Celý článek na www.idnes.cz

Ceny bytů šly dolů tak moc, že už ohrožují i tržby realitních kanceláří
Tržby realitních kanceláří klesly v letošním prvním čtvrtletí o 3,9 procenta, oznámil v pondělí statistický úřad. Podle odborníků  
a samotných realitních kanceláří kopíruje tento trend pokles cen bytů v Česku. 
Celý článek na www.ihned.cz

Jednou větou

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

Rozhovor s Eduardo Souto de Mourou
Loňský držitel Pritzkerovy ceny Eduardo Souto de Moura si před svojí pondělní přednáškou v Betlémské kapli našel půl hodiny, 
aby nám v podkroví Galerie Jaroslava Fragnera odpověděl na několik otázek.
Celý článek na www.archiweb.cz

Grand Prix architektů 2012: vítěz kategorie novostavba 
V kategorii novostavby, zastoupené 13 projekty, porotu nejvíce zaujala galerie Závodný v Mikulově na Moravě, jejímž autorem 
je Ing. arch. Štěpán Děnge.
Celý článek na www.earch.cz

O novém kostelu pro brněnskou Lesnou se Zdeňkem Fránkem
Zdeněk Fránek rozvířil v roce 2010 konzervativní vody domácí sakrální architektury svými dvěma realizacemi modliteben pro 
Církev Bratrskou v Černošicích a v Litomyšli.
Celý článek na www.archiweb.cz

Arnoldova vila potřebuje okamžitou opravu, školka se musí přestěhovat
Sestra vily Tugendhat, secesní skvost Černých Polí. I tak se přezdívá památkově chráněné Arnoldově vile nad Lužánkami. Jenže 
tato unikátní budova od roku 1862 chátrá. Za šedesát let provozu školky sešla natolik, že se z ní děti v září musejí kvůli narušené 
statice odstěhovat. 
Celý článek na www.idnes.cz

Šéf Senior Resortu se omluvil a přiznal dluhy. Na splacení ale nemá
Zásadní obrat v kauze společnosti Senior Resort, která do letošního února provozovala v Českých Budějovicích dům pro se-
niory, znamená prohlášení předsedy představenstva z minulého týdne. Poprvé totiž připustil, že firma seniorům dluží za kauce  
i služby. 
Celý článek na www.idnes.cz

V Písku na čas odkládají stavbu akvaparku. Vymýšlejí levnější variantu
Výstavba nového akvacentra v Písku začne později, než radnice původně plánovala. Výběrové řízení na dodavatele stavby za 
190 milionů korun totiž bude provádět až na základě podrobných informací z prováděcí dokumentace.  
Celý článek na www.idnes.cz

Jednejte s námi, vyzývá město vlastníka domu Ostravica. Peníze nepošle
Společnost Amádeus Real je ve sporu s městem Ostrava kvůli stavbě Obchodního centra Ostravica. Protože odstoupila od 
smlouvy na koupi městských pozemků, žádá od něj desítky milionů korun, které už zaplatila. Město však sumu vyplatit nechce .  
Celý článek na www.idnes.cz

http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21184/praha-vystavba-diamantu-pozastavena/
http://magazin.e15.cz/bydleni/hrozi-jim-demolice-jsou-nelibive-socialisticke-a-moc-mlade-761150
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/rusky-developer-chysta-vystavbu-bytu-v-praze-765115
http://brno.idnes.cz/ceny-grand-prixe-na-mikulovsku-dzs-/brno-zpravy.aspx?c=A120509_1775112_brno-zpravy_dmk
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-55737190-ceny-bytu-sly-dolu-tak-moc-ze-uz-ohrozuji-i-trzby-realitnich-kancelari
http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=11814&type=11
http://www.earch.cz/clanek/7572-grand-prix-architektu-2012-vitez-kategorie-novostavba.aspx
http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=11935&type=11
http://brno.idnes.cz/ze-skolky-v-arnoldove-vile-se-prestehuji-deti-fo0-/brno-zpravy.aspx?c=A120531_1785890_brno-zpravy_mav
http://budejovice.idnes.cz/sef-senior-resortu-v-ceskych-budejovicich-se-omluvil-a-priznal-dluhy-1jt-/budejovice-zpravy.aspx?c=A120528_1784403_budejovice-zpravy_mav
http://budejovice.idnes.cz/v-pisku-na-cas-odkladaji-stavbu-akvaparku-vymysleji-levnejsi-variantu-1zw-/budejovice-zpravy.aspx?c=A120523_083532_budejovice-zpravy_sor
http://ostrava.idnes.cz/spor-o-stavbu-obchodniho-cetra-ostravica-fp3-/ostrava-zpravy.aspx?c=A120524_1782938_ostrava-zpravy_mav

