
1

NEWSLETTER

 listopad 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 a milí čtenáři,
stalo se již tradicí, že prostor v editorialu každého listopadového Newsletteru patří informaci o tom, 
které projekty získaly zlato, stříbro a bronz v kategorii Rezidenční projekty v aktuálním ročníku soutě-
že Best of Realty – Nejlepší z realit. Nejinak je tomu samozřejmě i letos, níže Vám tedy s potěšením 
představujeme developery nejlepších rezidenčních projektů.

Informace o vítězích a oceněných v kategorii Nová administrativní centra, Rekonstruované kan-
celáře, Obchodní centra, Hotely a o držitelích Ceny ARTN a Zvláštní ceny poroty ve 14. ročníku této 
soutěže naleznete například ZDE.

Jana Hrabětová,
ředitelka portálu www.kdechcibydlet.cz

Praha 9

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2 vč. DPH 

Matějkova
Zdroj informací 
o projektu/cenách  
z 8. 11. 2012
www.codeco.cz

Kejřův park II. et.
Zdroj informací 
o projektu/cenách 
 z 8. 11. 2012
www.kejruvpark.cz

Park Hloubětín
Zdroj informací
o projektu/cenách 
z 8. 11. 2012
www.jrd.cz

61 b. j.
 (Prům. velikosti 
a ceny počítány 

z nabídky 
23 volných) 

 

88 b. j. 
(Prům. velikosti 
a ceny počítány 
z nabídky 19 vol-

ných bytů domu G) 

115 b. j.  
(Prům. velikosti 
a ceny počítány 
z nabídky 37 vol-

ných bytů domu B) 

70,47 m2

(= celk. podlah. plocha 
bytu, zahrnující balkon 

a terasu)

74,50 m2

(= celk. podlah, plocha 
bytu, zahrnující balkon 

a terasu)

88,10 m2

(= celk. podlah. plocha 
bytu, zahrnující balkon 

a terasu) 
 

56 225 Kč 
(Uvedená prům. cena je 
vztažena k celk. podlah. 

ploše bytu, zahrnující balkon 
a terasu. Prům. cena zahrnuje 
i park. stání (vnitřní či vnější) 
a sklep, které k bytu náleží.)

52 486 Kč 
(Uvedená prům. cena je 

vztažena k celk. podlah. ploše 
bytu, zahrnující balkon a tera-
su. Průměrná cena nezahrnu-
je park. stání (vnitřní či vnější) 
a sklep, které k bytu náleží.)

41 458 Kč 
(Uvedená prům. cena je vzta-

žena k celk. podlah. ploše bytu, 
zahrnující balkon a terasu. 

Průměrná cena nezahrnuje 
garáž. stání a zahrnuje sklep.)

Právě dokončovaný bytový dům MATĚJKOVA stojí v pražských Vysočanech v blízkosti divadla 
GONG. Nabízí celkem 61 bytů ve třech úrovních standardů, které klientům umožní vybrat si byt 
přesně podle jejich finančních možností. Standardní vybavení bytů je navrženo v moderním stylu 
s důrazem na funkční využití jednotlivých místností a na budoucí hospodárnost provozu budovy. 
Každý byt bude mít samostatné měření vody a tepla. Do každého bytu je zajištěna přípojka telefonu, 
vysokorychlostního internetu a STA. 

II. etapa projektu Kejřův mlýn představuje bydlení v sousedství pražské přírody a přitom snadno 
dostupné z centra hlavního města. Ve třech domech (F, G, H) nabízí 88 bytů 1+kk až 4+kk. Každý 
byt má balkon, nebo zahradu, k dispozici jsou sklepy a podzemní parkování. Předpokládaný termín 
dokončení je jaro roku 2014.

Park Hloubětín představují tři energeticky pasivní byt. domy (A, B, C) s celkem 115 byty. Každý byt má 
balkon, nebo terasu, ke každému náleží garáž. stání a sklep v suterénu či na patrech u bytů. Všechny 
byty jsou energeticky pasivní. Plánované dokončení výstavby domu B je prosinec roku 2014, domu C 
červen r. 2014 a domu A prosinec r. 2015

Ekonomické informace

Období
Meziroční 

růst/pokles

(Zdroj: ČSÚ)

Počet vydaných 
staveb. povolení

září 
2012

-11,4 %  
(8 378)

 Stavební 
produkce

září  
2012 -10,6 %

Hrubý domácí 
produkt v ČR

2. Q  
2012 -1,0 %

 Míra inflace září  
2012 +3,2 %

Index 
spotřebitelských 

cen

září  
2012 +3,4 %

Počet 
zahájených bytů

září  
2012

-25,5 % 
(1 857 bytů)

 Počet 
dokončených bytů

září  
2012

+4,6 %
(2 059 bytů)

 Orientační hodn. 
povol. staveb 

září  
2012

 -9,5 %
(24,3 mld. Kč)

Kurz k 13. 11. 2012  
Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz

1. místo: 
Villa Charles (Praha 6), DBD Group

2. místo: 
DOCK Rezidence (Praha 8), Crestyl 

3. místo: 
Rezidence 3D (Praha 4), Trigema

Cena čtenářů: 
KOTI Hájek (Praha 11),YIT Stavo

Slavnostní zahájení

http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1203/ve-14-rocniku-souteze-best-of-realty--nejlepsi-z-realit-v-kategorii-rezidencnich-projektu-uspela-villa-charles-projekt-dock-rezidence-a-rezidence3d-koti-hajek-ziskal-cenu-ctenaru.html
www.kdechcibydlet.cz
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/byty.php
http://www.kejruvpark.cz/2etapa/cenik
Park Hloub�t�nZdroj informac�o projektu/cen�ch z 8. 11. 2012www.jrd.cz
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.cnb.cz
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Tipy měsíce NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Praha 4 - Hodkovičky
REZIDENCE ZÁTIŠÍ HODKOVIČKY
Už na prosinec letošního roku je naplánována kolaudace druhé etapy výstavby projektu 
Rezidence Zátiší Hodkovičky. Zájemci o bydlení v této oblíbené rezidenční čtvrti si mohou 
celý projekt prohlédnout v rámci Dnů otevřených dveří, které se konají ve dnech 22. až 
24. listopadu.

Developer: Real-Treuhand Reality 
Prodejce: Real-Treuhand Reality 

Nová Ves pod Pleší, okr. Příbram
OBYTNÁ ZÓNA VČELNÍK, I. etapa
Počátkem července letošního roku byla v lokalitě Včelník v Nové Vsi pod Pleší zahájena 
výstavba nových rodinných domů. Zájemci o bydlení v této klidné, a přitom dopravně dob-
ře dostupné lokalitě, si mohou vybírat ze čtyř typů rodinných domů a pozemků o ploše od 
653 do 1 040 metrů čtverečních.

Developer: HELIOS Tech
Prodejce: GAVLAS - aukční a realitní agentura

Praha 4 - Braník
KOTI BRANÍK
Výstavbu dalšího pražského bytového projektu, v jehož názvu najdeme slovo KOTI (fin-
sky domov) zahájila v září letošního roku společnost YIT Stavo. Jedná se o KOTI Braník, 
rezidenční projekt nabízející celkem 107 bytů ve čtyřech domech. Každý z bytů bude mít 
buď terasu, nebo balkon, k bytům v přízemí náleží předzahrádky. Dokončení výstavby je 
plánováno na jaro roku 2014.

Developer: YIT Stavo
Prodejce: YIT Stavo 

Praha 9 - Vysočany
MATĚJKOVA
V pražských Vysočanech je developerskou společností CODECO dokončován bytový 
dům nazvaný podle ulice, kde stojí – Matějkova. Nabízí celkem 59 bytů s terasou či bal-
konem v dispozicích od 1+kk až po 4+kk, z nichž je v současné době prodáno více než 
50 procent. Pro zájemce o bydlení v této části Prahy 9 je připraven nově otevřený vzorový 
byt.

Developer: CODECO 
Prodejce: CODECO

Reklama

 www.yitdomov.cz 

1. etapa nového projektu 
u polikliniky Modřany
   134 bytů ve vysokém standardu
   Výborná dopravní dostupnost
   Skvělá občanská vybavenost
   Příroda na dosah - Modřanská rokle, Modřanské laguny atd.
   Termín zahájení výstavby 11/2012

HYACINTKOTI
Váš domov rozkvétá v Modřanech

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/537-zatisi-hodkovicky.html?1=1&toShow=1&order=cba
http://www.hodkovicky-byty.cz/
http://www.hodkovicky-byty.cz/cz/hodkovicky/o-projektu/
http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-domy/Stredocesky-kraj/615-obytna-zona-vcelnik-i.-etapa.html?1=1&toShow=1&jebyt=0&kraje%5B%5D=2&okresy%5B%5D=33
http://www.domyvcelnik.cz/index.php
http://www.domyvcelnik.cz/kontakty.php
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/611-koti-branik.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=koti bran�k
http://www.kotibranik.cz
http://www.kotibranik.cz/kontakt/
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/505-matejkova.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=MAT�JKOVA
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/kontakty.php
http://www.yit.cz/Sluzby/Apartments/Bytove-projekty/100228/Praha/KOTI-Hyacint-Modany?utm_source=TZ-zahajeni-vystavby&amp;utm_medium=TZ&amp;utm_campaign=TZ-zahajeni-vystavby


3

Konference

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU
8. ročník celostátní odborné konference
Termín konání: 13. 11.-14. 11. 2012
Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Elišči-
no nábřeží 375, Hradec Králové

www.regeneracebytovehofondu.cz

Konference

TÝDEN FACILITY 
MANAGEMENTU
Termín konání: 12. 11.-16. 11. 2012
Místo konání: City Tower - Aureola, Praha 4

www.ifma.cz

Odborný seminář

ÚZEMNÍ PLÁN A JEHO 
REALIZOVATELNOST 
Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA
Termín konání: 20. 11. 2012
Místo konání: Studio Axis, Praha 9
www.studioaxis.cz

Seminář

PRÁVNÍ ASPEKTY REALITNÍ 
ČINNOSTI
Termín konání: 21. 11. 2012
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

www.arkcr.cz

Seminář

JEDNÁNÍ S KLIENTEM 
– ZÁKLAD ÚSPĚCHU REAL. 
OBCHODU
Termín konání: 20. 11. 2012
Místo konání: Mendelova univerzita, Brno 
– Černá Pole
www.arkcr.cz

Seminář

HOME STAGING V REALITNÍ 
KANCELÁŘI
Termín konání: 22. 11. 2012
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

www.arkcr.cz

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

Odborný seminář

STAVEBNÍ ZÁKON 
Velká novela v řízeních o umístění, povolení 
a užívání staveb účinná od ledna 2013
Termín konání: 27. 11. 2012
Místo konání: Vědecko-technologický park 
Ostrava
www.studioaxis.cz

Odborný seminář

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 
STAVEBNÍ VÝROBKY
Certifikace budov
Termín konání: 23. 11. 2012
Místo konání: Národní stavební centrum, Brno
www.stavebnicentrum.cz

Odborný seminář

STAVEBNÍ ZÁKON
Velká novela v řízeních o umístění, povolení 
a užívání staveb účinná od ledna 2013
Termín konání: 27. 11. 2012
Místo konání: Studio Axis, Praha 9

www.studioaxis.cz

Konference 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO 
TRHU A DEVELOPERSKÝCH 
PROJEKTŮ V ČR A NA SLOVENSKU
Termín konání: 5. 12. 2012
Místo konání: Holiday Inn, Brno
www.konference.org 

Seminář

ZÁVISLÁ PRÁCE A TZV. 
ŠVARCSYSTÉM
Termín konání: 29. 11. 2012
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

www.arkcr.cz

Výstava

OSADA BABA 1932 
Termín konání: 25. 9.-30. 11. 2012
Místo konání: Galerie Chodník ve Skleněném 
paláci, Praha 6

www.praha6.cz

Reklama

Reklama

Pozvánka na 10. ročník konference:

5.12.2012  Holiday Inn Brnowww.konference.org

OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO 
TRHU A DEVELOPERSKÝCH 
PROJEKTŮ

http://www.regeneracebytovehofondu.cz/ 
http://www.ifma.cz/index.php/kalenda-akci/1-akce-ifma-cz/4-xi-ronik-tydne-facility-managementu-2012
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=6758
http://www.arkcr.cz/?c_id=2007
http://www.arkcr.cz/?c_id=2013
http://www.arkcr.cz/?c_id=1990
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=6760
http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare/seznam-seminaru-nsc/
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=7533
www.konference.org/reality2012/
http://www.arkcr.cz/?c_id=2039
http://www.rezidenceviva.cz/cs
http://www.konference.org/reality2012/
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• V sobotu 24. 11. se v rezidenčním 
projektu VIVA v pražských Čakovi-
cích odehraje Den otevřených dveří. 

• Ve dnech 22. až 24. 11. se v pro-
jektu Rezidence Zátiší Hodkovič-
ky v Praze 4, který v prosinci čeká 
kolaudace druhé etapy, konají Dny 
otevřených dveří. 

• Ke svému zdárnému dokončení se 
blíží druhá etapa projektu Biografy 
Barrandov v Praze 5 – bytový dům 
Hugo; z něj je v současné době pro-
dáno 75 procent bytů. 

• V polovině listopadu, konkrétně 
v pátek 16. a v sobotu 17. listopa-
du proběhne Den otevřených dveří 
v bytovém projektu Hostivař Nad 
Přehradou v Praze 10.

• V listopadu letošního roku čeká re-
zidenční projekt Jinonická vyhlídka 
v Praze 5 kolaudace – pro zájemce 
o prohlídku bytového domu zde byl 
otevřen vzorový byt. 

• O víkendu od 9. do 11. 11. si 
zájemci o nové bydlení v Lysé nad 
Labem mohli přijít prohlédnout, jak 
postupuje výstavba projektu Zåhra-
da – na prvních dvou domech již 
vlaje glajcha. 

• V Kongresovém sále ČNB v Praze 
1 proběhlo slavnostní vyhlášení 
výsledků 14. ročníku soutěže Best 
of Realty – Nejlepší z realit: v ka-
tegorii Rezidenční projekty se vítězi 
staly projekty Villa Charles (Praha 
6), DOCK Rezidence (Praha 8) a 
Rezidence 3D (Praha 12), Cenu 
čtenářů získal projekt KOTI Hájek 
(Praha 4). 

• FINEP zahájil prodej bytů z páté 
etapy svého projektu Britská čtvrť 
v Praze 5 – nové byty jsou určeny do 
družstevního vlastnictví.

• EKOSPOL na pražský trh s novými 
byty vrhl dalších cca 200 bytů, a to 
v Horních Měcholupech v projektu 
Nové Měcholupy IV.

• Počátkem listopadu zahájila spo-
lečnost Daramis Group prodej bytů 
z druhé etapy pražského rezidenční-
ho projektu Zelené Město – Zelené 
Město 2.

Jednou větou

Přehlídka 
MIES VAN DER ROHE AWARD 
2011
Termín konání: 8. 11. 2012-6. 1. 2013 
Místo konání: Veletržní palác NG v Praze

www,cka.cc

Výstava
PAMÁTKY SVĚTOVÉHO 
DĚDICTVÍ V ČR
Proměny za posledních 20 let
Termín konání: 3. 10.-18. 11. 2012
Místo konání: Sál architektů - Staroměst-
ská radnice, Praha 1
www.urm.cz

Výstava
VĚRA & VLADIMÍR 
MACHONINOVI
Výběr z díla na dobových fotografiích z 60. a 
70. let min. stol.
Termín konání: 11. 10.-9. 12. 2012
Místo konání: Galerie Domu umění, Zlín
www.galeriezlin.cz

Výstava
JIŘÍ HAVRAN/FROM 
ARCHITECTURE
Výstava fotografa architektury
Termín konání: 26. 10.-9. 12. 2012
Místo konání: Galerie J. Fragnera, Praha 1

www.gjf.cz

Veletrh
AQUA-THERM PRAHA 2012
19. ročník mezinárodního veletrhu
Termín konání: 20. 11.-24. 11. 2012
Místo konání: PVA Letňany, Praha

www.aqua-therm.cz

Prezentace
PECHAKUCHA NIGHT 
PRAHA - VOL 31
Živá prezentace architektů, designérů…
Termín konání: 21. 11. 2012
Místo konání: Kino Aero, Praha 3

www.pechakucha.cz

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

Zaujalo nás v médiích

Nejnižší fixní sazby hypoték klesly pod tři procenta 
Nejnižší sazby standardních hypoték s fixní sazbou klesly u některých bank pod tři 
procenta. Tyto úvěry nejsou na celou hodnotu stavby, doba jejich fixace je na tří až 
pět let. Podmínkou bývá nutnost mít u banky účet a životní pojistku. 
Celý článek na www.e15.cz

Skanska měří emise ve stavebních materiálech. Podívejte se na oce-
něné projekty
Vítězem soutěže TOP odpovědná firma je společnost Skanska. Jako první u nás 
začala měřit uhlíkovou stopu v materiálech, z nichž stavějí.
Celý článek na www.ihned.cz

Veletrh
HEIM + HANDWERK
30. prodejní výstava řemesel, designu a 
bydlení
Termín konání: 28. 11.-2. 12. 2012
Místo konání: Nové výstaviště, Mnichov, SRN

www.hh-online.de

Výstava
FOTOGRAFOVÁNÍ PRAŽSKÉ 
ARCHITEKTURY 1922-1968
Termín konání: 5. 12. 2012 - březen 2013
Místo konání: Sál architektů - Staroměstská 
radnice, Praha 1

www.urm.cz

Veletrh vánočních dárků
STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY 2012
Termín konání: 6. 12.-9. 12. 2012
Místo konání: PVA Letňany, Praha

www.stribrnevanocnidny.cz

Výstavy a veletrhy
PRO ROK 2013
najdete již nyní 
v portálu:

 www.kdechcibydlet.cz

Nominace na titul uděleny
Česká energetická a ekologická stavba - projekt - inovace 2011.  V historických pro-
storech CLAM-GALLASOVA paláce v Praze byla ve středu slavnostně zveřejněna 
jména držitelů nominací na titul Česká energetická a ekologická stavba - projekt - 
inovace 2011
Celý článek na www.stavitel.cz

http://www.rezidenceviva.cz
http://www.hodkovicky-byty.cz/
http://www.hodkovicky-byty.cz/
http://biografy.cz/cs/
http://biografy.cz/cs/
http://www.finep.cz/cs/nad-prehradou/nove-byty
http://www.finep.cz/cs/nad-prehradou/nove-byty
http://www.jinonickavyhlidka.cz/vzorovy-byt/
http://www.zahradatojezivot.cz/
http://www.zahradatojezivot.cz/
http://www.bestofrealty.cz
http://www.bestofrealty.cz
http://www.rezidence3d.cz/
http://www3.yit.cz/yit_cz/yit-domov/dokoncene-projekty
http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy
http://www.urm.cz/cs/clanek/450/pamatky-svetoveho-dedictvi-v-cr-promeny-za-poslednich-20-let
http://www.galeriezlin.cz/cz/program/vera-a-vladimir-machoninovi-60-70.html 
http://www.gjf.cz/pripravujeme/jiri-havran-from-architecture/ 
http://www.aqua-therm.cz/cs/aqua-therm-obecne/uvodni-informace.html 
http://www.pechakucha.cz/
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/nejnizsi-fixni-sazby-hypotek-klesly-pod-tri-procenta-931407
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-58393020-skanska-ziskala-cenu-top-odpovedna-firma
http://www.heim-handwerk.de/
http://www.urm.cz/cs/clanek/474/fotografovani-prazske-architektury-1922-1968 
http://www.stribrnevanocnidny.cz/2012/cz/intercept.asp 
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/vystavy-a-veletrhy.html
http://stavitel.ihned.cz/c1-58354200-nominace-na-titul-udeleny
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Zaujalo nás v médiích

• Rezidenční projekt Matějkova (Pra-
ha 9) se již blíží ke svému dokončení 
a pro zájemce o nové bydlení před-
stavuje vzorový byt. 

• V projektu Čakovický Park (Praha 
– Čakovice), který v 2. ročníku soutě-
že Realitní projekt roku získal Cenu 
veřejnosti, byl vydán kolaudační 
souhlas s užíváním bytových domů 
Konvalinka, Růže i Fialka včetně veš-
keré infrastruktury. 

• V pražských Modřanech byla zahá-
jena výstavba a prodej bytů z první 
etapy projektu KOTI Hyacint společ-
nosti YIT. 

• Developer Konherfr počátkem října 
zahájil výstavbu inženýrských sítí 
v projektu Struhařovské výsluní ve 
Struhařově ve středních Čechách.

Jednou větou

Reklama

www.aqua-therm.cz

19. mezinárodní odborný veletrh 
vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, 
regulační, sanitární a ekologické techniky

Aqua-therm Praha

20. - 24. 11. 2012
Výstaviště PVA EXPO PRAHA - Letňany

e-mail:   ...................................................................................................................................................

jméno:   ...................................................................................................................................................

ulice:   .....................................................................................................................................................

město, PSČ:   ..........................................................................................................................................

Prosíme vyplnit čitelně (tiskacím písmem). Souhlasím s vedením mých osobních údajů v databázi návštěvníků veletrhu AQUA-THERM do odvolání souhlasu.

ZÍSKEJTE VSTUPENKU ZA 20 Kč

Tento inzerát platí jako poukázka, kterou vyměníte u pokladen za zlevněnou vstupenku v ceně 20 Kč.

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

Český PointPark jde na londýnskou burzu 
Na londýnskou burzu se chystá další tuzemská firma. Pokud vše půjde podle plánu, 
developer skladových nemovitostí PointPark Properties (P3) vstoupí na londýnský 
trh do tří týdnů jako součást indexu FTSE All-Share.
Celý článek na www.e15.cz

Analytici: Investice do realit příští rok mírně porostou
Letošní investice do podnikatelských nemovitostí v Česku s největší pravděpodobností vykážou meziroční propad. Příští rok se 
můžou vrátit k růstu, výhled přesto zůstává nejistý. 
Celý článek na www.e15.cz

I v krizi rostou zajímavé stavby 
Praha, Ostrava a jižní Čechy zabodovaly v letošním ročníku soutěže o nejlepší do-
končené nemovitostní projekty Best of Realty. V nejsilněji zastoupené kategorii re-
zidenčních projektů vybrala odborná porota Villu Charles v Praze 6 od developera 
DBD Group.Více zde.
Celý článek na www.e15.cz

Propad stavebnictví se prohloubil, je vyšší než 10 procent 
Stavební výroba v Česku se v září meziročně snížila o 10,6 procenta. Propad, který 
trvá od začátku roku, se tak dál prohloubil ze srpnového poklesu o 4,7 procenta. 
Více zde.
Celý článek na www.e15.cz

Církevní restituce: od ledna běží roční lhůta
Na požádání o majetek budou mít církve rok, lhůta začne plynout od 1. ledna 2013. 
Nárok budou uplatňovat u státního subjektu, který s církevním majetkem hospodaří, 
v drtivé většině jde o Lesy České republiky a Pozemkový fond.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Milorad M. Miškovič o sobě, akvizicích, konzultantech a generační výměně
Na pražský realitní trh přicházejí noví velcí hráči a další o vstupu na něj vážně uvažují. Pro nákupy je tady proto dnes trochu para-
doxně více peněz než před několika lety – říká Milorad Miško Miškovič, výrazná postava tuzemského developmentu.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Podnikatel Vítek prý kupuje pětinu akcií developera Orco
Majitel realitní skupiny CPI Radovan Vítek údajně kupuje necelých 21 procent akcií developerské společnosti Orco. Napsal to server 
IHNED.cz s odvoláním na informované zdroje. Více zde.
Celý článek na www.e15.cz

http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/
http://www.cakovickypark.cz/projekt/rezidencni-projekt-popis
http://www.yit.cz/Sluzby/Apartments/Bytove-projekty/100228/Praha/KOTI-Hyacint-Modany?utm_source=TZ-zahajeni-vystavby&amp;utm_medium=TZ&amp;utm_campaign=TZ-zahajeni-vystavby
http://www.aqua-therm.cz/cs/aqua-therm-praha/zakladni-informace.html
http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/zahranicni-akcie/cesky-pointpark-jde-na-londynskou-burzu-925446
Analytici: Investice do realit p��t� rok m�rn� porostouLeto�n� investice do podnikatelsk�ch nemovitost� v �esku s nejv�t�� pravd�podobnost� vyk�ou meziro�n� propad. P��t� rok se m��ou vr�tit k r�stu, v�hled p�esto z�st�v� nejist�. Cel� �l�nek na www.e15.cz
http://magazin.e15.cz/bydleni/i-v-krizi-rostou-zajimave-stavby-930610#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
http://magazin.e15.cz/bydleni/i-v-krizi-rostou-zajimave-stavby-930610
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/propad-stavebnictvi-se-prohloubil-je-vyssi-nez-10-procent-929718#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/propad-stavebnictvi-se-prohloubil-je-vyssi-nez-10-procent-929718
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21860/cirkevni-restituce-od-ledna-bezi-rocni-lhuta/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21779/milorad-m-miskovic-o-sobe-akvizicich-konzultantech-a-generacni-vymene/
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/podnikatel-vitek-pry-kupuje-petinu-akcii-developera-orco-924550#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/podnikatel-vitek-pry-kupuje-petinu-akcii-developera-orco-924550
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Zaujalo nás v médiích

Když je dítě na světě, zapomenete na porod, říká jeden z nejslavnějších architektů dneška
Minulý týden v Praze architekt Richard Meier poprvé v reálu viděl kancelářskou budovu City Green Court, kterou jeho ateliér navrhl.
Celý článek na www.ihned.cz

Česká architektura nominovaná na Cenu Miese van der Roheho 2013
Česká komora architektů (ČKA) a dva vybraní experti se stejně jako v předchozích letech podíleli na nominaci nejlepších součas-
ných českých staveb do prestižní mezinárodní přehlídky realizací Mies van der Rohe Award 2013.
Celý článek na www.realit.cz

V Černolicích se daří nejen Peltovi. Stačí přispět na výstavbu kanalizace
Obec uzavřela před pěti lety sponzorskou smlouvu, v níž se zavázala, že pole soukromého investora změní na stavební parcelu.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Velké realitní projekty v metropoli mění majitele 
Příležitosti pro silné dravce přinesla finanční krize na realitním trhu. Tuzemské investiční skupiny, pro něž byly dříve nemovitosti 
na okraji zájmu, mají z čeho vybírat. 
Celý článek na www.e15.cz

Rozhovor o minulosti, současnosti a budoucnosti slavné vily Tugendhat 
Při své návštěvě Prahy 1. října 2012 v rámci projektu Pražské rozhovory, pořádaného Rakouským kulturním fórem, nám Daniela 
Hammer - Tugendhat, nejmladší dcera původních majitelů vily Tugendhat, společně se svým manželem Ivo Hammerem poskytli 
interview o stavbě, která patří mezi nejvýznamnější architektonické památky na našem území.
Celý článek na www.earch.cz

Období levných hypoték v Česku je nejdelší v historii. A úroky ještě dál klesají
K uhrazení průměrné ceny bytu nyní stačí české domácnosti méně než čtyřnásobek čistého ročního příjmu. Je to zhruba o třetinu 
kratší doba než začátkem roku 2009.
Celý článek na www.ihned.cz

Skanska podala námitku proti tendru na železniční koridor 
Stavební společnost Skanska včera podala námitku proti vyhodnocení výběrového řízení na stavbu železničního koridoru z Roky-
can do Plzně. 
Celý článek na www.e15.cz

Jak se bydlí u nás a v Evropě? Rozdíly v bydlení jsou značné
Nové bydlení si lidé nejsnáze mohou pořídit ve Finsku, nejhůře dostupné je v Rusku. Nejvíce bytů v osobním vlastnictví mají podle 
celonárodních srovnání Litevci. Zatímco hypotéky jsou oblíbené všude, rozdíly ve stylu bydlení a vybavení bytů jsou značné. 
Celý článek na www.idnes.cz

Letos končí regulace nájmů. Výše činží už často dorovnaly tržní úroveň
Majitelé domů mají zájem udržet si nájemníky ve svých bytech, a ačkoli je už stát nebude limitovat, plošně zdražovat nehodlají.
Celý článek na www.ihned.cz

Pět skvostů baroka je na spadnutí, zachránit je chce mladý farář
Barokní kostely Broumovska jsou skvostem architektury, jenže chátrají. Do pěti z nich zatéká, potřebují nové střechy, opravy 
krovů i fasád. O jejich záchranu se chce pokusit nepočetná farnost s mladým farářem. 
Celý článek na www.idnes.cz

Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové dostala nový kabát
Sto let od zprovoznění malé vodní elektrárny u jezu Hučák na Labi v centru Hradce Králové dokončila společnost ČEZ rekon-
strukci tohoto secesního a památkově chráněného objektu.
Celý článek na www.novinky.cz

Kdy� je d�t� na sv�t�, zapomenete na porod, ��k� jeden z nejslavn�j��ch architekt� dne�kaMinul� t�den v Praze architekt Richard Meier poprv� v re�lu vid�l kancel��skou budovu City Green Court, kterou jeho ateli�r navrhl.Cel� �l�nek na www.ihned.cz
http://www.realit.cz/aktualita/ceska-architektura-nominovana-na-cenu-miese-van-der-roheho-2013
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/v-cernolicich-se-dari-nejen-peltovi-staci-prispet-na-vystavbu-kanalizace
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/velke-realitni-projekty-v-metropoli-meni-majitele-914208
http://www.earch.cz/clanek/7832-rozhovor-o-minulosti-soucasnosti-a-budoucnosti-slavne-vily-tugendhat.aspx
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-57842250-obdobi-levnych-hypotek-v-cesku-je-nejdelsi-v-historii-a-uroky-jeste-dal-klesaji
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/skanska-podala-namitku-proti-tendru-na-zeleznicni-koridor-922150
http://bydleni.idnes.cz/bydleni-v-evrope-02h-/reality_bdp.aspx?c=A121005_100549_reality_bdp_web
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-57728760-letos-konci-regulace-najmu-vyse-cinzi-uz-casto-dorovnaly-trzni-uroven
http://hradec.idnes.cz/clanek.aspx?c=A121106_153906_hradec-zpravy_tuu
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/284128-vodni-elektrarna-hucak-v-hradci-kralove-dostala-novy-kabat.html

