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Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky

Editorial
Vážení a milí čtenáři,

začaly prázdniny a léto je v plném proudu. Tedy: mělo by být.  Alespoň podle kalendáře bychom si měli právě v těchto dnech užívat 
horkých dní, dlouhých teplých večerů a děti školou povinné romantických pobytů ve stanových táborech nebo lenošení u babičky 
na venkově. Bohužel realita počátku letošního léta je poněkud jiná.

V mnoha koutech naší republiky lidé místo polehávání na březích řek a rybníků s úzkostí hledí k nebi, sledují předpověď počasí a mezi 
tím zápasí s bahnem, které prošlo - ve většině případů neohlášeno a v každém případě zcela nevítáno -  jejich domovy a zahradami.  
A tak i některé děti místo nácviku správného odpalu míče softbalovou pálkou či pořádného záběru pádlem zápasí s lopatami a košťaty 
a pomáhají svým (pra)rodičům vrátit domovu jeho původní podobu. 

Vím, co dokáže udělat velká voda s domácností i psychikou, zažila jsem to v roce 2002. Tehdy prošla Vltava pražským malostranským 
domovem mých nejbližších. Ačkoli v ten den, kdy jsme začali pomáhat likvidovat škody, byla nádherně modrá 
obloha a horko, všudypřítomné bahno a smutek v očích postižených lidí dodávaly onomu krásnému sluneč-
nému dni zcela zvláštní „pachuť“.  Nikdy na ten den a pocit, který ve mně zanechal, nezapomenu.

A tak při psaní těchto řádků myslím na všechny, kteří místo zaslouženého odpočinku zoufale hledí na to, co 
ještě před pár dny bývalo jejich domovem.  A zdráhám se věřit meteorologům, kteří v den, kdy si připomínáme 
památku Mistra Jana Husa, tvrdí, že nadvláda přívalových dešťů a bouřek pro nejbližší dny neskončila. Vždyť 
den předtím říkali pravý opak…

Krásné a pokud možno klidné léto Vám přeje Jana Hrabětová, ředitelka portálu www.kdechcibydlet.cz

Přehled průměrných aktuálních cen bytů 
ve vybraných lokalitách (výběr z projektů)  

Brno a Brno venkov

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Byty Žabovřesky 
- Malý polyfunkční 
dům
Zdroj informací  o projektu/cenách 
z  23. 6. 2009 - www.realspektrum.cz

Brněnská pole - 
Nové bydlení 
Šlapanice, 
II. etapa výstavby
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 30. 6. 2009 - www.bravis.cz

Projekt Šemberka 
Brno 
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 30. 6. 2009  

www.ms-invest.cz/semberka

Pod Chvalovkou 
- bytový dům A
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 30. 6. 2009 - www.fiedlerreality.cz

5 bytů
(počítáno z nabídky 

5 aktuálně nabízených 
bytů)

32 bytů
(počítáno z nabídky

23 aktuálně nabízených 
bytů)

48 bytů
ve dvou bytových domech 

(počítáno z nabídky
18 aktuálně nabízených 

bytů)

43 bytů
(počítáno z nabídky

42 aktuálně nabízených 
bytů)

78,184 m2

(nezahrnuje sklep, balkon či 
terasu)

55,2 m2

(nezahrnuje lodžii/zelenou 
terasu, která náleží ke 

každému bytu)

77,56 m2

(nezahrnuje sklep, 
balkon, terasu)

49,65 m2

(nezahrnuje sklep, balkony 
terasu ani předzáhrádku)

Ekonomické
informace

Období Meziroční 
růst/pokles

Předběžný 
odhad HDP v ČR

1. čtvrtletí
2009

-3,4 %

Míra inflace květen
2009 +4,1 %

Index 
spotřebitelských 

cen

květen
2009 +1,3 %

Kurz k 7. 7. 2009

25,885 CZK/1 EUR   18,459 CZK/1 USD

76 671 Kč vč. DPH
(cena zahrnuje garážové stání a sklep)

39 544 Kč vč. DPH
(cena zahrnuje

garážové stání a sklep)

44 532 Kč vč. DPH
(možno dokoupit garážové stání 

v ceně 270 000 a 290 000 Kč, garáž 
v ceně 320 000 až 360 000 Kč, 

venkovní park. stání v ceně 80 000 
Kč vč. DPH)

35 109 Kč bez DPH
(cena nezahrnuje parkovací stání 

v suterénu v hodnotě 201 680 
bez 19% DPH)

(Zdroj: ČSÚ)

Stavební 
produkce 

duben 
2009

+2,1 %

 Stavební 
produkce 

v EU 27 
březen
2009 -10,5 %

Vydaná stavební 
povolení 

duben
2009

+0,3 %

Období Meziroční 
růst/pokles

Byty Žabovřesky - Malý polyfunkční dům nabízí nové bytové jednotky, které vznikají ve výstavbě domu při ulici Horova. Byty jsou 
vybaveny buď balkony, nebo terasami a ke každému z nich náleží garáž. stání v objektu. V 1. NP se nachází dva obchodní prostory, 
ve 2. NP jsou k dispozici tři kancelářské jednotky. Předpokládaný termín nastěhování je květen roku 2010.

Brněnská pole - II. etapa výstavby - Nové bydlení Šlapanice (Brno-venkov) nabízí byty, k nimž náleží garážové stání a sklepní kóje. 
Všechny domy mají výtah a jsou řešeny jako bezbariérové. Byt je možno zakoupit do vlastnictví, ale také jako družstevní byt. Pro-
jekt je umístěn do klidné lokality s úplnou občanskou vybaveností a výbornou dopravní obslužností. Plánované dokončení výstavby 
II. etapy je stanoveno na třetí čtvrtletí roku 2010.

Developerský projekt Šemberka zahrnuje výstavbu dvou bytových domů v lokalitě Brno-Bystrc, nedaleko rekreační oblas-
ti Brněnské přehrady. Bytové domy mají 5 NP a 1 PP a jsou vybaveny výtahem. Každý byt má sklep, balkon nebo terasu. V rámci 
1. PP jsou sklepy, garáže, garážová stání a zázemí bytového domu. 

Projekt Brno - Pod Chvalovkou je součástí známější lokality Kamechy. Nový bytový komplex navazuje na starší zástavbu. 
Je umístěn v rekreační oblasti města nedaleko Brněnské přehrady. Nabídne bydlení v maximálně pětipodlažních domech. Téměř 
ke každému bytu bude náležet lodžie, balkon nebo terasa, v přízemí předzahrádka. Předpokládaný termín předání bytů 
k nastěhování je stanoven na červenec 2010.

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najde kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.realspektrum.cz/novostavby/byty/zabovresky-maly-polyfunkcni-dum/dum-PD1/podlazi-5/volne-byty.html
http://www.bravis.cz/clanek/29-2-etapa-bydleni-slapanice/
http://www.ms-invest.cz/semberka/?page=2
http://www.fiedlerreality.cz/default.asp?intPageID=1011


Tipy měsíce

Lokalita, která nás zaujala
Praha-Východ
okres, spadající do Středočeského kraje, se v posledních letech stal novým domovem mnoha Pražanů, kterým se už začal „zajídat“ 
velkoměstský život se všemi jeho nedostatky i přednostmi. okolí Prahy, které zahrnuje právě i okres Praha-východ, totiž v určité míře 
přednosti hlavního města zachovává. Z většiny obcí a měst se totiž do metropole dostanete vcelku rychle a pohodlně zejména díky 
Pražské integrované dopravě a vlakovému spojení, také silniční síť je dostatečná. Většina měst a obcí navíc disponuje dobrou občanskou 
vybaveností a „žije si“ vlastním kulturním a společenským životem.

Praha-východ oplývá i mnohými památkami, golfovými hřišti a místy vhodnými pro aktivní i pasivní odpočinek. Za všechna místa 
zmiňme alespoň Brandýs nad Labem a jeho regotizovaný barokní zámek, který měl v oblibě rudolf II., kostel sv. Václava a golfové hřiště 
u Proboštských jezer ve Staré Boleslavi, golfové hřiště v Mstěticích, Lázně Toušeň, Polabskou cyklistickou stezku, zámek a golfové hřiště 
ve Štiříně, zříceninu hradu Zlenice, Říčany s okolními čistými lesy a louňovickými rybníky, „Mikešovy hrusice“ (mikroregion Ladův kraj) atd.

Není proto divu, že se na tento „přípražský“ okres soustředili i mnozí developeři rezidenčních projektů různých velikostí. Jenom v nabídce 
portálu www.kdechcibydlet.cz v současné době naleznete třináct rozmanitých projektů, což představuje bezmála dvě stovky bytů či 
domů, které jsou počátkem července 2009 aktuálně k prodeji. 

 Praha 5-Slivenec
Obytný soubor Na Štěpánce
Obytný soubor Na Štěpánce nabízí v první etapě celkem deset řadových domů 
a 44 bytových jednotek v osmi viladomech v dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk 
a 6+kk se zahrádkami, terasami, garážemi a zajímavým dispozičním řešením. Obytný 
soubor bude dokončen na jaře příštího roku.

Prodejce: Mramorka s.r.o.
Developer: Mramorka s.r.o. 

 
Praha 10-Vršovice
Nové byty Bohdalec, II. etapa
Druhá etapa projektu Nové byty Bohdalec, nabízející byty 1+kk až 3+kk, vyroste do 
výšky deseti, respektive třinácti nadzemních podlaží (tři nejvyšší podlaží budou ustu-
pující). V prvním nadzemním a prvním podzemním podlaží bude prodejna, obchody 
a restaurace se samostatným vstupem a zásobováním. K nastěhování budou byty 
připraveny v roce 2011.
Developer: GEOSAN ETA, s.r.o.
Prodejce: Real Development 2001 a.s.

 
Praha 10-Záběhlice
Byty u statku
Zájemci o bydlení v pražských Záběhlicích mají možnost prohlédnout si již dokončené 
nové byty v komorním projektu nazvaném Byty u statku z dílny arch. Jana Línka. 
Tento projekt nabízí 16 originálních bytu o velikosti 53 až 152 metrů čtverečních 
s terasami a vysokým standardem vnitřního vybavení.

Developer: HOSTIVAŘSKÁ IS, s.r.o. 
Prodejce: TIDE REALITY, spol. s r.o.

 
Praha 9-Černý Most
Bytové domy Černý Most
Rezidenční areál Černý Most, který se skládá ze dvou bloků, tvořených čtyřmi ob-
jekty, je situovaný na jižním svahu, díky čemuž nabízí ideální výhled. Architektura 
obou bloků zapadá do urbanistické koncepce celé místní zástavby. Ukončení výstav-
by objektů B a F1 proběhlo v březnu 2009, předpokládané ukončení výstavby objektů 
E a F2 je stanoveno na září 2009.
Developer: Skanska Reality a.s.
Prodejce: Realitní kancelář Skanska a.s.

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najde kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

http://www.kdechcibydlet.cz/vyhledavani/vyber.html?1=1&toShow=2&kraj%5B%5D=2&okres%5B%5D=31&from=26
http://www.kdechcibydlet.cz/vyhledavani/vyber.html?1=1&toShow=2&kraj%5B%5D=2&okres%5B%5D=31&from=18
http://www.kdechcibydlet.cz/vyhledavani/vyber.html?1=1&toShow=2&kraj%5B%5D=2&okres%5B%5D=31&from=18
http://www.kdechcibydlet.cz/vyhledavani/vyber.html?1=1&toShow=2&kraj%5B%5D=2&okres%5B%5D=31&from=19
http://www.mramorka.cz
http://www.praha-byty.cz/cz/nove/projekty/bohdalec-%E2%80%93-ii.etapa/projekt.html
http://www.praha-byty.cz
http://www.bytyustatku.cz
http://www.tide-reality.cz
http://www.skanska.cz/reality
http://www.skanskareality.cz


Tip na výstavy a veletrhy

Grand Prix Obce architektů
- výstava přihlášených děl

V termínu 19. 6. - 2. 8. 2009
Praha, Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47

Václav Cigler - Místa setkávání
Přehlídka prostorových instalací výrazné 
osobnosti českého sklářského umění

V termínu 22. 4. - 26. 7. 2009
Praha, Museum Kampa 

DaM architekti 1989 - 2009

V termínu 25. 6. - 30. 8. 
Praha 1, Galerie Jaroslava Fragnera
www.gjf.cz

Květy 2009 

V termínu 9. 7. - 12. 7. 
Výstaviště Lysá nad Labem

Zaujalo nás v médiích

Dominanta Malé Strany
- kostel sv. Mikuláše

V termínu 17. 6. - 12.7.
Praha 1, Galerie Millennium
www.gallerymillennium.cz

Odborníci varují: Ceny bydlení už klesat nebudou
Poptávka po bydlení se dostala na úroveň roku 2006 – nejžádanější lokality ani dispozice bytu se nemění. Poptávka 
po bytech, rodinných domcích a pozemcích se v polovině letošního roku drží na číslech srovnatelných s rokem 2006. Od-
borníci však varují: Ceny bydlení už dále klesat nebudou.
Celý článek na www.ihned.cz

773 milionů korun
Bytový podnik Prahy 1 prodloužil veřejnou obchodní soutěž na prodej svého majetku. Státní podnik v likvidaci nabízí tři 
budovy, jeden pozemek, 73 nebytových a 13 bytových jednotek v Praze 1 za minimální cenu 773 milionů korun. Přihlášky 
je možné podávat do 20. července. 
Celý článek na www.ihned.cz

Speciální okenní fólie zpříjemní parné dny v kanceláři i doma
Čekají nás nejkrásnější měsíce v roce. Nasát energii ze sluníčka je potřeba. Velké horko v létě ale dokáže být i nepříjemné. 
Kdo není zrovna u vody nebo s drinkem v ruce pod slunečníkem, ale třeba za okny kanceláře, tak doslova trpí. Jednoduchým 
a levným řešením je instalace protisluneční fólie na sklo okenní tabule.
Celý článek na www.novinky.cz

Informace o domácích 
i zahraničních výstavách 

a veletrzích v druhé polovině roku 
2009 najdete v rubrice 

Výstavy a veletrhy portálu 
www.kdechcibydlet.cz 

O Prahu je větší zájem než o Londýn
Za první čtvrtletí se v Praze pronajalo 73 % průměrného objemu realizované poptávky kancelářských ploch v letech 2005 - 
2008. Znamená to třetí nejlepší poměr ve srovnání 16 evropských měst a podle studie mezinárodní poradenské společnosti 
DTZ si tak Praha mezi evropskými metropolemi vede velice dobře.
Celý článek na www.stavitel.cz

Stavebko i za krize bez šrámů
Asi nejstabilnější segment finančních trhů u nás lze najít v produktu stavebního spoření. 1% poplatek (provize) při uzavření 
smlouvy zabránil lumpárnám, jaké vidíme v penzijním připojištění, přes určité náznaky dosažení vrcholu navíc udržuje dy-
namiku zejména v úvěrech.
Celý článek na www.ihned.cz

Nika Zupanc: Květiny si koupím sama
Mladá slovinská designérka Nika Zupanc ráda šokuje. Má zvláštní cit pro extravaganci a originalitu a s ženským šarmem boří 
hranice v užívání materiálů a neotřele je kombinuje. To potvrdila i na letošním Mezinárodním salonu nábytku v Miláně zasa-
zením své jedinečné kolekce designových skvostů do neobvyklého rámce - do speciální stavby The Doll House, vyrobené 
z nového fasádního systému společnosti Trimo. 
Celý článek na www.e15.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najde kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/vystavy-a-veletrhy.html
http://reality.ihned.cz/c1-37650650-odbornici-varuji-ceny-bydleni-uz-klesat-nebudou
http://hn.ihned.cz/c1-37645990-773-milionu-korun
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/171966-specialni-okenni-folie-zprijemni-parne-dny-v-kancelari-i-doma.html
http://stavitel.ihned.cz/c1-37583730-o-prahu-je-vetsi-zajem-nez-o-londyn
http://fpweb.ihned.cz/c1-37547180-stavebko-i-za-krize-bez-sramu
http://www.e15.cz/prilohy/reality/nika-zupanc-kvetiny-si-koupim-sama-102527/


Zaujalo nás v médiích

Bez osobních kontaktů si na Ukrajině neškrtnete
Ruština je základ. S českým akcentem je všechno dražší, říká Martin Kouřil ze společnosti Stavby v seriálu Úspěšní manažeři 
do třiceti let. Ve svých sedmadvaceti letech dostal za úkol rozjet obchod na Ukrajině pro českou stavební firmu, která do té 
doby působila jen v Česku. Absolvoval tříměsíční kurz ruštiny a vypravil se do země, ve které nikoho osobně neznal.
Celý článek na www.stavitel.cz

Tepelná čerpadla ukazují topný faktor
Zásadní vlastností tepelných čerpadel je úspora energie a ochrana životního prostředí. Pro každého uživatele je ale velkým 
problémem, jak co nejjednodušeji zjistit, kolik v dané chvíli ušetří. Jako první z dodavatelů tepelných čerpadel na českém 
trhu s touto možností přichází společnost G-TERM. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Americký fond zachraňuje Orco
Developer bojuje o přežití, dostane injekci dvě miliardy korun. Musí se ale nejdříve dohodnout s věřiteli. Developerská 
společnost Orco, která v březnu kvůli neschopnosti splácet dluhy požádala o ochranu před věřiteli, našla zachránce.
Celý článek na www.stavitel.cz

Budova Národní technické knihovny dostala cenu za citlivost ke svému okolí 
Cenu Klubu za starou Prahu pro nejlepší novostavbu v historickém prostředí v úterý dostala Národní technická knihovna. 
Knihovna podle návrhu studia Projektil vyrostla na Flemingově náměstí v Dejvicích, otevírat se bude v září.
Celý článek na www.novinky.cz

Ostrava: Zelená úsporám zatím vyvolává rozpaky
Nevhodně zvolený čas startu, množství neodpovězených dotazů, nejasná interpretace pravidel, obtížná dostupnost pro 
většinu majitelů rodinných domů, další posílení byrokracie… 
Celý článek na www.stavebniforum.cz

Reklama

Pročistí se řady správců nemovitostí
Dlouhodobě nízké ceny způsobují firmám působícím v oblasti správy nemovitostí značné
problémy. Na trhu přežijí jen nejsilnější hráči, zákazníci můžou navíc čelit problémům s kvalitou. V rámci výsledků me-
zinárodní konference o facility managementu to uvedla vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské 
pražské Vysoké školy ekonomické Eva Kislingerová. 
Celý článek na www.ihned.cz

GENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE Partneři galavečera Mediální partneři PUBLIC RELATIONS  Hlavní mediální partner

11. ročník soutěže o nejlepší realitní projekty v České republice

BEST OF REALTY - NEJLEPŠÍ Z REALIT 
Pořádáno pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT DO PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE
V TĚCHTO ZÁKLADNÍCH KATEGORIÍCH:
Rezidenční projekty, Nové administrativní projekty, Obchodní centra, Hotely,
Rekonstruované administrativní projekty. V rámci soutěže bude udělena
i Zvláštní cena poroty, Cena ARTN a Cena čtenářů mediálních partnerů.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JIŽ PROBÍHÁ, UZÁVĚRKA: 4. 9. 2009

Více informací o soutěži >>>   www.bestofrealty.cz
[ nominační kritéria, přihláška do soutěže ]
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Návod, jak získat dotaci na zateplení, v pěti krocích 
Na zateplení rodinného domu o velikosti 130 metrů čtverečních můžete získat až 250 tisíc korun. Musíte však splnit řadu 
podmínek. O podporu mohou žádat jen majitelé domu, u novostaveb jen ti, kdo v domě budou bydlet alespoň 15 let.
Celý článek na www.idnes.cz

České stavebnictví v krizi
České stavebnictví se nachází v přelomovém období. Trvalý růst objemu stavební prací je už minulostí, což potvrzují jak 
statistiky, tak samotné stavební firmy. V pozadí je současná ekonomická krize, jejíž další vývoj zaměstnává snad všechny 
prognostiky. 
Celý článek na www.stavebniforum.cz

Holešovický pivovar v novém
Přestavba pivovaru začala v roce 2006 a letos byla dokončena. Na zhruba třech hektarech společnost ING Real Estate pro-
investovala 2,2 miliardy korun. Ceny bytů se pohybují od 80 do 100 tisíc korun za metr čtvereční. V rekonstruované historické 
budově pivovarské spilky otevřela v dubnu ukázkový loftový byt, do kterého si zájemci mohou přijít na vlastní oči prohlédnout 
netradiční a originální bydlení loftového typu.
Celý článek na www.stavitel.cz

Best of Realty - Nejlepší z realit 2009 vyhlašuje 11. ročník
Soutěž „Best of Realty - Nejlepší z realit“ vstupuje do svého druhého desetiletí. O nominaci na ocenění titulem 
„Best of Realty - Nejlepší z realit 2009“ se v 11. ročníku až do pátku 4. září 2009 mohou ucházet tuzemské stavby dokončené 
a zkolaudované po 1. lednu 2008. Právě 4. září v 16 hodin proběhne uzávěrka přihlášek ve všech vypsaných kategoriích.
Celý článek na www.stavitel.cz

Vysočanské proměny
V Praze vyroste nová čtvrť. Rozlohou bude srovnatelná s bývalými okresními městy. Pražské Vysočany přecházejí o úroveň 
výše. Vize proměny obludné industriální čtvrti, která pro zanedbanost a znečištění nepatřila k příjemným místům pro život, 
vznikla v hlavách komunistických plánovačů už v 80. letech.
Celý článek na www.stavitel.cz

Katalog nových 
rezidenčních projeKtů

právě připravujeme podzimní vydání.
informace o možnostech inzerce: sylva.sefrankova@
kdechcibydlet.cz, anna.kucerova@kdechcibydlet.cz

Reklama

Jarní vydání tištěného katalogu Kde chci bydlet přináší informace 
o bezmála stovce rezidenčních projektů a dobré rady jak postupo-
vat při výběru nového domova. Katalog je distribuován společností 
Mediaprint&Kappa.
Lze jej objednat i u vydavatele: kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz
vydává: e-domicil cz, s.r.o., Šaldova 34, praha 8-Karlín, 
provozovatel portálu www.kdechcibydlet.cz, tel.: +420 277 779 290

Stahování žárovek z trhu provázejí zmatky
Přechod z klasických žárovek na energeticky úspornější doprovázejí v Česku zmatky. Před týdnem ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) uvedlo, že si zákazníci od září u nás nekoupí žárovky, které nejsou čiré, a ty s příkonem sto wattů a výše. 
To obchodníky vylekalo. Ministerstvo pak informaci zmírnilo.
Celý článek na www.novinky.cz

http://bydleni.idnes.cz/navod-jak-ziskat-dotaci-na-zatepleni-v-nbsp-peti-krocich-pjq-/uspory-energii.asp?c=A090612_190514_uspory-energii_web
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http://www.novinky.cz/ekonomika/171368-stahovani-zarovek-z-trhu-provazeji-zmatky.html


Zaujalo nás v médiích

Žižkovský Central Park vyměnil šéfa a začal se slevami
Plán udělat ze Žižkova kopii New Yorku a prodat 520 luxusních bytů se ukázal jako moc velké sousto. Kdyby byl Čechoameričan 
Milan Gánik o trochu rychlejší, mohl se v Praze zapsat jako velký realitní hráč a vizionář. 
Celý článek na www.ihned.cz

Politici chtějí úpravu u hypoték
Ze zákona o dani z příjmu by mohlo zmizet omezení daňového zvýhodnění hypoték. Fixace úroků hypoték končí letos 
mnoha lidem, podle odhadů hypotečních makléřů se celkem může jednat o úvěry za sto miliard korun. Podle výkladu zákona 
o dani z příjmu fyzických osob od ministerstva financí ale mohou klienti refinancovat své úvěry jen jednou, aby následně 
mohli využít možnost odpočtu úroků od základu daně z příjmu.
Celý článek na www.stavitel.cz

V Praze povede nový tunel ze Stromovky do Veleslavína 
Až bude hotov automobilový tunel Blanka, mají se na Hradčanskou, do Dejvic, Veleslavína a dokonce do Stromovky znovu 
podívat bagry a náklaďáky. Hloubit se zde má tunel pro rychlodráhu Praha – Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně. 
Celý článek na www.novinky.cz

Hypotéka se může prodražit na dodatečných poplatcích
Pořízení hypotečního úvěru je zpravidla závazkem na několik desetiletí dopředu. U úvěru na bydlení se často porovnává 
úroková sazba. To může být chyba, s hypotékou jsou spojené další poplatky a sankce. 
Celý článek na www.mesec.cz

Ceny nemovitostí klesly v průměru o 15 procent
Ceny bytů se v posledních měsících vracejí na úroveň roku 2005 či 2006. Rekordně velká poptávka po bytech, která ceny 
vyhnala nahoru v loňském roce, se výrazně snížila. Poptávka po bydlení se propadla i kvůli hůře dostupným hypotékám. 
Naopak vzrostl zájem o pronájmy bytů.
Celý článek na www.mesec.cz

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

Rezidence: ceny i prodej ve střední Evropě klesají
Srovnání cen rezidenčního bydlení v hlavních městech zemí Visegrádské čtyřky ukazuje, že nejdražší jsou v současné době 
nové byty v české metropoli. Jejich průměrná cena se v Praze pohybuje na úrovni 2 222 eur za metr čtvereční. 
Celý článek na www.stavebniforum.cz

Jan Jerie, Crescon: český development čekají hubenější léta
Současnou situaci nehodnotím tak úplně negativně. Naopak je příležitostí i pro malé firmy dostat se k větším projektům - tak 
vidí aktuální problémy developmentu v Česku Jan Jerie, protagonista mladé developerské společnosti Crescon. 
Celý článek na www.stavebniforum.cz

Dotace na bývalá kasárna budou
Dotaci v celkové výši 130 milionů dostane 25 projektů, které zpracovaly obce a města. 
Akci zaměřenou na rekonstrukci bývalých kasáren schválil ještě bývalý ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda. Cílem není 
jen revitalizace, ale též obnova a výstavba infrastruktury v bývalých vojenských areálech.
Celý článek na www.stavitel.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najde kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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