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V 15 radách se dozv'lte, na Co
dát pozor p i koupi bytu,
rodinného domu ci pozemku
v developerském prqektu,
KdyŽ se jimi budete Ĺdit,
m Žete si ušet it adu strastĺ,
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vlastních zdroju. Méně jisté je Íinancování

zpeněz kupujících' Někdy Íiľmy pľodáva
jí i pľojekty' na něŽ ještě nemají povolení.
Projděte ľejst íky dluŽníkti' média, katastr

l

nemovitostí, zajděte na

stavební ad.

KdyŽ

developeľ tlačí'je nerístupny či p edloží
jednostľannou smlouvu, jděte jinam.
.-:

I

..

:

si1nici nebo díky věcnému

,.1

ve ejné

b emenip

es

cizí

pozemek' Pĺově te v katastIu nemovitostí
a na

Bydlení není jen byt ći drim. ZáIeżíi na oko
lĺ, vybavenosti a dopľavnídostupnostĺ. Někdo postaví holy d m či satelitní městečko
na poli, jin1Í Živoucí čtvrť'Zjistěte si, zda blízko nehľozí stavba ľušnésilnice či továľny.
,,Klienti se často nezajímají o okolí. Developeľ
pakp ijdes druhoufázívystavby, kterát eba
zastíní puvodní byty nebo dopravně zatíŽí
komunitu," upozoĺťruje ond ej Pľeuss, advokát z webu dostupnyadvokat.cZ.

zda bydlení nemriŽe

neŽ rok. Majitel nakonec pozemek

p evedl

na developeľa. Po této zkušenosti doporu-

na papĺ e

rĺzikovějšĺ.
Volné byty v hotovych domech jsou však
často p ebľané. P i vyběru nového bydleníje
nutné vyvaŽovat priolĺty. Zárove je vhodné
vše pľově ovat a vzĺt si na pomoc odborníky.
Lepší je p edcházet komplikacím.
byt

stavebním adě,

něco komplikovat' ,,Známí kupovali byt
od velkého developera' A ten postavil bytovy d m na cízímpozemku. Nastaly pľoblémy s hypoteční bankou, tľvalo to déle

' :::
::.:,..= malém domě se IÍdésnáz do
'=:. .' mluví. U velkého je zas větší
',, ',a: :::: šance najít lidi ochotné pečo
,':::;, vat o d m za ostatní. Kupovat
,.,. ,::''':
jen
je

U

..

K pozemku je dťtleŽitése dostat po

Group. MriŽou to byt i statisíce korun. Někdy
tyto věci Íiľma ani nenabízí.LiŠĺse vybavení bytii a domli ĺ konstrukce staveb. občas
v ceně nejsou podlahy, jindy k bytu máte
i kuchyni. ,,Ptejte se, jak je v domě vy ešena
akustika, tepelná izolace nebo pachová nepľostupnost' Zjistěte si' jak1i mi technologie'

ať vás nep ekva_
pĺ vysoké investice a seľvisní poplatky"' íká

mi je vybaven váš byt i drim,

David Jirušek, mluvčíĺiľmyFinep.

,,P ed vyběrem bytu si zjistěte informace

o developeľovi, o jeho zárukách za

kvalitu

REzIDENCE V PARKU Olomouc-Lazce, Unicapital Development Byty:40 Dispozice:1+kk až'4+kk Ceny:50 000-70 000 Kč/m'? Aľchitektĺ: Pavel Vrba Energetická
náročnost: C Popis: Projekt v klidné části města, byty ve vyššímstandardu, kaŽd
má rozměrnou te asu se zachováním soukromí. Kvalitní společnéprostory' h iště.

a včasnost," radí Ji í PácaI z Íiľmy Centľal
Euľope Holding. Kdyż uż Íiľma něco posta'
vila, poptejte se na zkušenostĺ.,,Klient by
mě] vědět' jak je projekt Íinancován, jestlí
za ním stojí banka, cożb-.ivá bezpečnější,"
íká Hana Šedá z Íiľmy Urban Developers
and Investors' Ještě lepšíje' kdyŽ Íirma staví

čuji dát do kupní smlouvy zátllky, że developeľ je vIastníkem pozemku"' popisuje
advokátka Baľboľa Isľaeljan MokroŠová.

Keramické
obktady
razem
na design

sd

a jínédokumenty si v klidu p ečtěte. B}'vají v nich nevyhodné podmínky
i chyby. Dejte je p ečístprávníkovi. ,,Jed-

Smlouvy

na naše kiientka měla ve smlouvě penále

BoŤA {le Á Praha 5-Jinonice, Skanska Byty: 99 Dispozice: 1+kk aŽ S+kk Ceny:
2,28-'11'49 mil. Kč Architekti; s. H. s. Architekti Energetická náročnost: B
Popis: První bytov d m v Česku, kter recykluje pitnou Vodu z umyvadel, van
a sprch na splachování toalet, znamená to sporu aŽ 6 000 litrr1 vody denně.

pozemk zjistěte

',Vhodné

vše o záměľech v mÍstě.
je navštívit stavební ad a na vše se

lľ'
lą

dotázat," ľadÍ Ji í Vlastnĺk, advokát z kan
celá e Vejmelka & Wiinsch. Radim MaŤík ze
Znaleckého ristavu Dekprojekt a inspekce

nemovitostĺ Nemopas radí posoudit vzdále
nosti od sousedních pozemkťr, riziko stíněnÍ,
mnoŽství ľadonu, odvod sľáŽkové vody' hluk
z okolí a vedenĺ sítí'
:
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Částka v ceníku není vŽdy ce1á. T eba v rrí
nerrí DPH.,, Někte ĺ developeŤi nezapočítárlají
do cen sklep nebo parkovací mĺsto a kupujĺcĺ
se aŽ následně dozví, że si za ně musí p ipla
tit," vaľuje Marcela Fialková, mlrrvčÍCentra1
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na pokutě asi
t etinu kupní ceny. Iiny klient měI ve smlouvě místo garáŽového stáníprávo na vyuŽívá'

měly b t ešeny co nejkonkrétněji' odkazem
na v robce," radí Ji í Vlastnĺk.
Ze smlouvy zjistíte' kdy máte právo p evzít
byt a co nastane, kdyŽ se termín nestihne'

projektu rodinnyich
domt] blízko k ivoklátsk ch a brdsk ch les
u golfového h ĺště.

ípadné penále by vám mělo pokr t ná''P
klady na náhradní ubytování a dalšínáklady
s tím spojené," podot ká Pavel Štáfz fĺrmy
Bytecheck _ ĺnspekce nemovÍtostí. Pođívejte se i na smlouvy se správcem či dodavateli
energií, zdaje lze p iproblémech vypovědět.
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ATR IU M.

DoMY NoVÉ GENERACE

D evostavby
ArRlUM jednoduše
bez kompromisu
!

,

sTARÉHo MLÝNA Praha22-Uhíněves, Urban Developers and lnvestors Byty: 117
Dispozice: 1+kk aŽ 5+kk Ceny: 38 525-67 8o4 Kělm2 Architekti: Martin Hlaváěek
Energetická náročnost: B Popis: Komplex ěty bytov ch domr] se ěty mi nadzemními
podlaŽími' kromě byt i parkovací stání v podzemí, komerčníprostory.
U

it

8.zŁr\ ť:P.ĺt sĘ NA ZÁRUKY

EKOCITY HOS.
TIVAŘ Pľaha 15,

:

Některé Íirmy nabízejí delšízáruku neŽ dva
roky' ale t eba jen u částístavby.''Kupující
a prodávajĺcÍ si mohou ve smlouvě sjednat
záruku za vady. NenĹli sjednána' prodávajÍcí
odpovídápouze za skryté vady"' íká Barbora
Isľaeljan Mokrošová. Ji í Vlastnĺk doporučuje
sjednat pětiletou záruku' Podle zkušeností
ond éje Preusse se to však ne vŽdy povede.

dávajícímu nic dalšího"' íká Ji íVlastnÍk.

r

ĺ+kk aŽ 5+kk Ceny:
6'35-15'5 mil' Kě
Architekti: tan Bryan
Architects, Ateliér 2'
Mimolimit Energetická náľoěnost: B
Popis: Druhá etapa

dm

konečná a kupujĺcí nenípovinen hradit pro-

rll
o
ŕ

Domy:150 Dispozice:

ipozemek, ato igraÍicky',,Pozornostje t eba
věnovat moŽnostem klientsk1Ích změ1 t eba
upodlahaobklad . SpeciÍikace mateľiáIriby

7. BuĎTE 0PATRNĺ s PLĄCEN'M
SnaŽte se platit co největší část kupní ceny
aŽ po zápisu vlastnictví do katastĺu nemovitostí. NejlepšíjevyužítadvokátnÍ, notá skou
čĺbankovní r1schovu. ,,Ve smlouvě by mělo
byt stanoveno, že kupní cena v ní uvedenáje

:.

Vysok1i Újezd (Praha-Západ)' Crestyl

zalL dĺízap|atila developerovi

Ve smlouvě má b1ít speciÍikovan byt

ffim

*ĺi(i!

" zÁMEcKÉZAHBADY

za pozdní pÍevzetíbytu tak vysoké' Že by

ní kolárny," vypráví ond ej Preuss.
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Ekospol Byty:802

.

Dispozice: 1+kk aŽ
4+kk Ceny:'l+kk
od 1'8 mil. Kě' 2+kk

t lt *- I
tt

o
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od 2,1 mil. Kě' 3+kk
od 2'6 mil. Kě

Y

nLe n
t

Architekti:

F .ki..

Ekospol / Martina
Rychlovská

o

Eneľgetická
náročnost: C

E

BRlTsKÁ čTvRŤPraha 13-Stod lky, Finep Byty: prodáno p es 900, dalšíse
staví Domy: 51 se staví Dispozice: byty ĺ+kk až. 4+kk,domy 4+kk až 5+kk Ceny:
59 000-75 000 Kč/m'Ż Architekti: ARD architekti Energetická nároěnost: B Popis:
Nová čtvrťs.prost edím pro trávení volného času i s pracovními p íleŽitostmi.

Popis: V borná dopravní dostupnost,
klidná lokalita s ne-

IT

dalek

lĺ
.&

m p írodním

parkem. P edzahrádky' balkony
a terasy.
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Nedostavěnou= nemovitost sledujte.',Klíent
nemá bát b;it v pravidelném kontaktu s deE.

JAK

veloperem a p ípadně si domluvit návštěvu
r znych etapách stavby," ľadíDavid
Jirušek. Dáte najevo, že nic nenecháte náhodě, m Žete p edejĺt probtémrlm. Vše si foťte
nebo natočte, vady sepište do protokolu'

a

bytu v

BYDTITE \NT?

ź' vez?':| :Tź' ?łż?Ú?&*ł 3TĄ:;Ą?ž=

K p ebírání nemovitosti si irejlépe p izvěte
stavební dozor či inspektora nemovitostí. Ví,
na co se zamě it' a odhalí chyby, jichž byste si
nevšimli. PomriŽevjednánísÍirmou, p evez_

Protít ŽiYot kvolime

me odpovědnost. ,,Technické p evzetí dopo_
ručuji jens odborníkemse zamě ením nabyt
i na společnéčásti domu," íká Ji í Pácal.

m Žete i"n i"dJlou.

1Đ.Nee47źł?*^v|T vAaY

Kolvu zLlČĺHPraha_Zliěín, YlT Byty:
1. etapa 70,2. elapa 84 Dispozice:1+kk

800 soo so

více info no finep.cz

FINEP

aŽ

S+kk Ceny:50 000-60 000 Kě/m, Archi_
tekti: Loxia Energetická nároěnost: B
Popis: Aľeál ve Íinském stylu se bude skládat z 11 nízkoenergetick ch domri, domy
obklopené b ezov m hájem.

,,AŽ vás developer vyzve k p evzetí nemovitosti, znovu si p ečtěte smlouvy, abyste si
p ipomněli, jak má byt vypadat a co je obsáhem klientskych změn," radí Pavel Štáf.
ZkontľoĘte, zda vybavení funguje, plochy
jsou rovné, nikde nejsou škrábance, špĺna,
zbytky stavebních hmot, nedodělky. okna

DifuTech'
vylepšená klimatická
difuzně otev ená
konstrukce ATRIUM
oRlGlNÁL PouZE U FlRl'/Y

ATRl|.JM

&
navĹc

#rc

ke kaŽdému
domu ATRIUM
EN

ERGY

CONCEPT
Atrium
Ęnergy

t*a Loncept

vzorové domy a vípe informací

www.atrium.cz
katalogy zdarma

tel.: 373 7L2
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a dve e majÍ byt se ízené, zásuvky na správnych místech, v koupelně vybrané obklady

Sanita. ,,Častéje špatnéprovedení parapet
_ nulov1i či opačny spád' nedostatečnézata-

Stavebĺlíkvalita

Ma ík'
Změ

r Podle inspektorr] nemovitostÍse kvalita
Ę;trt depšuje. "V regionech b vá situac horšĺnžve městech' ale neníto
pravidlem. VětšÍ develope mají častěji
agresivnější praktiky v zachŁenĺ s,pro-

a

Žení do ostění, netěsnost v koutě parapetu.
Hrozízatékánídozdiva," dává p íklad Radĺm
te místnosti a vyklenky, zda odpovídajĺprojektu avejde se do nich, co má' Najdete-li vadu včetně špinav ch oken' lepšíje
nep ebrat byt bez opravy' ,,P ípadné vady
a nedodělky klientp ip ebíĺáníuvedevp ejímacímprotokolu, ve kterémbude mít deve'

loper stanoveny teľmín pro odstľanění"' ĺká
Dana Barto ová z ÍirmyYIT Stavo.
Vady vyfoťte a stanovte sankc e zazpoźdění

oprav.,,Pokud siklientpoptilľocevšimne, Že
má poškrábané sklo na okně či vryp na d evěné podlaze, ale v p edávacím protokolu to
nemá uvedeno, s ľeklamacíneuspěje"' upozor uje Eva Ke kovázÍirmy Skanska. Upoškozen ch věcí Ize Žádat v1íměnu či slevu.
U rodinnych domťr se zamě te i na st echu
apodkroví, fasády, izolace, technologie a sítě
na pozemku. Radim Ma ík doporučuje kontrolovat i chyby v instalaci vytápění'

i1 . ??{} łŰtT e ź ?ą+=T *?Y *.}
="i
U bytrl se zamě te i na společnéčásti domu
jsou
garáŽová stání.
a pozemek.,,Problémem
Byvají rizká či pod větracím potrubím, tudíŽ

je nemoŽné je vyuŽívat," podotyká advo_
kátka Mokrošová. Podĺvejte se na balkony
a

p edzahrádky, zkontroĘte zvonek.
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='ł záručnílisty
P eberte návody,
=.

=
a klíče,u

ľo-

dinného domu geodetické rozmě ení objek
tu pro vklad do pozemkové mapy. PodepiŠte
p ehlášení mě ičti energií, p evezměte kontakty na správce a vedení společenství vlastník ' Maľcel Soural, editel Íirmy Trigema
a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu
nemovitostí p ipomíná oznámit na adech
změnu bydliště a vy ídit si nové doklady'
se rovněŽ zapomíná, Že je s vlast
''Někđy

a

chování ĺIr m

blémov mi' zákaznĘ' kteí c tějí bydlenĺ
dovedené k dokonalosti," lká Pavel Štáf
z firmy

o

veb p Ę/o o vĺce nď 30%. Ještě více se
budujĺ byĘ v p vodně nebytov ch prostorách' nánlst je zde témě o ffi ětvrtiny.

o Dle

NedostatkY se vÍce medializuiĹ lidé si
nenechaiĺ tolik líbit iako dív. K hodnocenĺ
se
ď ěastsi berou odbomíky.
"Současně
firmy učízchyb' které nejsou vždy nedbalostní, ale spĺše z nedostatku zkušenosti
projekt a inspekce nemovitostí Nemopas.

stavba a prodeie bytti

. Stavba bytt] i pľodeje trhají rekordy' díky
levn m věr m i obavám zn}stu cénapoklesu nabídky. T ká se to hlavně Prahy.
Podle ČSÚ zabírá Praha 58 o/o zahájené
uristavby česk ch bytt1' druh ie se 'l3 %
Jihomoravsk kraj' t etĺse 7% olomoucko. Za zmínku stojí i stedočesh.' Plzeiĺslc
a Jihočesh.i kraj. U rodinn ch dom vedou
s 26 % st ední techy následované Jihomoravskyim a Moĺavskoslezsk17m kraiem.

. Podle tSÚ počet dokončen ch byt

v Česku meziľočně vzrostl o necel ch
'l5o/o na7 368 bytti. Zahájené stavby byttl

však začínajístagnovat, vloni jich bylo

ffi*#äreffi# đomy
/

zděné stavby

rra

klíě

Ceny: 37 ooo-47 000 Kč/m, Architektĺ: Studio
Mija a Loxia Energetická nároěnost: B Popis: Projekt viladom v obvodu Prahy 8, upravené okolí provázáno s uměním,
relaxací a sportem. Autobusem pět minut do metra.
1+kk až 4+kk

. Největšĺz4em
lem 60 rnz.

-j..

nictvím bytu spojeno p iznání k dani z nabytí movitych věcí a rihrada této daně," ĺká
Marcel Souľal. Do devíti měsĺc od kolaudace
se musívy ešit spľávcovství domu, zpravidla
zaloŽením společenství vlastník .

Co se nabĺzĺaprodává

!:i. ŕi: ľĹiŁ.ÝJi. łłV ĺiríąiq ł ł Ĺł.łl'i{.ły
Co nejd íve vymě te zámkovou vložku.

koHodně se prodávĄí i 1+kk' ale
je o byty 2+kk s plochou

si navíc p i stavbě mohla

prijčovat ada lidí.

REzlDENCE PARK NlKoLAJKA Praha S-Smíchov,
Central Group Byty: 'l05 Dispozice: 1+kk aŽ S+kk Geny:
80 500-211 750 Kělm2,1,07-32,23

,:?-Ąź

firmou, než jakoudoporučuje developer, nese
za to odpovědnost a nemriŽe vinu za p ípadnou škodu yymáhat na prodejci bytu"' íká
Maľcel Souľal.

. U rodinn ch dom se dle Finep nejvíce

prodávajíty 4+kk a S+kk s plochou 120125 m'Ż. Plochypozemk se podle Central
Europe Holding pohybujíkolem 1 000 m'Ż.

zdloj ridaj : centÍal Eulope Holding' centIal G oup,
Ekospol' Finep, skanska Realĺty, Trigema, Ulban
Developers and lnvestors' YlT stavo, ČsÚ

H ousEsi

Nenr

ZasíIáme info-katalog
zdarma!
Zašlete SMS na 605 997
ve tvaru: MF JMÉNo,
ADRESA, PSč, Email

0B0H0DNí OENTRUM LUŻl NY
|-1raŽské sídlištěLuŽiny procházÍ v poslednĺch letech

Pyg|rni

pozitivními změnami a klube se do krásy. Nemalou měrou k této proměně p ispělo i nově zrekonstruované t ípodlaŽní obchodní centrum LuŽiny, které bylo slavnostně znovuotev eno v květnu 2014 ak1eré
nyní disponuje prodejní plochou témě 1 6.000 m,.
Za rekonstrukcí chátrající budovy stojí spole nost
0C LuŽiny' která je vlastněna skupinou privátních in-

l

vestor Urban

Developers and lnvestors (UDl). Ta
koupila objekt od potravinového domu Billa, kten byl
posledním majitelem objektu a neměl zájem na větším
rozvoji celého centra. Billa nicméně
nyní jeho největším nájemcem.

V

centru ztlstala

a je

Hlavním cílem společnosti UDl bylo vybudovat zde

pro místníobyvatele moderní a prosperující nákupní centrum. Samotná rekonstrukce je zajímavá také

tím, Že na ní pracovala steiná dvoiice architekt , která
stvo ila i p vodní stavbu z 1oku 1991 - tedy architekti
ProÍ. lng' akad. arch. Alena Srámková a Prof. lng. arch.
Ladislav Lábus. Ti p i projektování interiér vycházeli p edevším z požadavkt) doby, budoucích nájemcr}

V
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odhalíte-li problém, neváhejte

s

v

reklamací.

,,Klient se nemá bát ozvat, kdyŽ se vady ma_

teriál projevĺ až po

čase. Mriže to b1ít i skrytá
vada, kterou nešlo odhalit," íká Hana Šedá.
Nárok na opravu skryté vady je jist1i do pěti
let, někdy se to dá vymáhat i později. Je moŽné i Žádat slevu, a když vada znemoż lľujeuźivánĺ bytu, lze byt vľátit a chtĺt peníze zpět. *
Íllip. grygera6lmfdnes.cz

P0Z:T|VNí zĺllĚrun

nipivovarem.
Budova byla zrekonstruována velmi radikálně a ,,od
základt]"' lnvestice se vyšplhala zhruba na částku pril
miliardy korun' Z p vodního objektu zbyl jenom vnit ní
skelet s obvodov m pláštěm. Atrium bylo zast ešeno,
byly obnoveny podlahy' upraveno okolí budovy a zasazena nová zele ' Spolu s rekonstrukcí došlo i k opravě
dvou p ilehl1ich ploch v chodním a západním směrem,
které byly p izp sobeny pro parkování jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky centra. V rámci obnovy došlo
rovněŽ ke změně dispozic. V interiéru bylo vytvo eno
sedmdesát obchodních jednotek. Koneckonc právě
tento typ modernizace ie trendem posledních let.
centrum je cíleno p edevšÍm na místní obyvate|e,
p itom ale vytíŽenost centra rozhodně není malá - po_
dle prtlzkumu investora kolem budovy denně projde
témě 18 tisíc lidí' celkově aŽ 6,5 milionu osob za rok.
Do rozsáhlého komplexu mohou lidé Vstupovat dvěma

ť-Ę "ll

běr z1200 typov ch projektťl
p ed rekonstrukcí

-

a hlavně z pot eb místnÍch obyvatel. Proto je zde mimo
adu obchod hlavně městská knihovna, pošta, banky,
ordinace praktick1 ch léka , lékárna a restaurace s mi-

\łr +
I

'r

YINZERCE

. Projekty se opět prodávají celé a po vět-

šíchetapách. Ubylo menších Íirem' jejich
projekty p ebírají ti velcí. Zákaznícijsou
nároěnější' zajímajíse i o okolí dom , proto
se mu develope i více věnují.

mil. Kě ArchiŤekti: Vojtěch

Martínek, PetrVeverka Energetická náročnost: B Popis: Ex_
kluzivní projekt ve vilové čtvrti blízko centra, v hled na Prahu'

=.-.|'=źź-{=
='źĄ7'7=
Chcete-li
byt brzy po koupi rekonstruovat
nebo do něj jinak zasahovat, počítejtes tím,
že vznikl.é škody pak nelze ľeklamovat.
se vlastník bytu rozhodne, Že si byt
''Pokud
vylepší vlastními si1ami nebo jinou stavební

Stavební vloŽky jsou málo bezpečné'klíče

poslední dobou roste zájem o větší rodinné
był. V měry byt mímě klesají. Většina
projekt se vyprodá p ed dokončenĺm.
Po dokoněení se nabĺzejíluxusnější byty.

VINZERCE

D evostavby

ĺ{

NovÉCHABRY Praha-Dolní Chabry Byty: 397 Dĺspozice:

. Vloni ceny rostly o2-6%io,neyłÍc u mal ch
byt . Letos se čeká ťtst 3-5%. ceny
ovliviiují rostoucí poptávka' zd r aŽov ání
stavebnÍch pľací a materiálu a nedostatek
pozemk . Podíl majĺinejasnostĺ kolem
Pratsh ch stavebních pedpist}' kvtlli nimŽ
se ďejmě snÍŽí nabÍdka a porostou ceny.

s někter mi konstrukcemia materiály'" ĺká
Radim Mďk ze Znaleckého tistavu Dek-

V

Skanska RealĘ Trigema a Ekospol se

v Pľazevloni prQdalo 7 00o nov ch byt
'
témě o pětinu vÍce neż pedloni. Stejn1i
end se čeká letos. Koncem roku bylo
v Prazevoln ch5 8oo nov' ch byt, aspoiĺ
jeden dostupn byt mělo27 projektrl 167
developerŮ' Vloni Ęlo v Praze zahájeno
p es 50 projekt s více neŽ4 200 byty.

Ętecheck -inspekce nemovitosť.

. Advokát ond ej Preuss z webu dosttJpnyadvokat.cz upozorťĺuje'Že zv šená
poptávka po bytech m Že mft nąativní
Že byty
vliv na chování developer :
"Vědí'
udajÍ, a tomu se mnohdy bohuŽel p zpt]sobil i styl jejich jednání s klienty'" Jeho
zkušenost je však taková' Že kdyŽ si kupujícíopatí dobré ĺnformace a promyšleně
a asertivně vyjednávajĹ dosáhnou svého.

o 10% piĺbylo stavebĺodinn ch

6 848'

domŮ. Trendem jsou nástavby' vestavby
a p ístavĘĘĺtov ch domtl, nov ch sta-

po rekonstrukci

vchody' p ičemŽ první je vybudován p ímo u 4íchodu
ze stanice metra LuŽiny,
na jejÍ opačnéstraně.

druh

je

umístěn ve 2. podlaŽĺ

Jak to uŽ u větších městslaich staveb byivá, nevyhnula se rekonstrukce obchodnÍho centra protesttlm někte-

nj'ch místních. 0byvatelé protestovali proto' že ve stavebním plánu chyběla tvorba nov ch parkovacích míst.
Trnem v oku místním bylo i rušení činnosti někten'ch
z p edchozÍch nájemc . To se investor snaŽĺl elimĺnovat
tím, Že všem p vodnÍm nájemcrim by| p ednostně nabídnut pronájem v novém centru a bylo pouze na nich,
zda se rozhodli své provozovny zachovat. Všechny p ipomínky a stíŽnosti se investor snaŽil operativně ešit
ke spokojenosti obyvatel. Vy ešil ĺ problematiku zacho_

vání pr chodu centrem, kter. byli místnízvyklí vyuŽĹ
vat. Rozšíil otevĺracĺ dobu prlichodu a zajistil ostrahu
centra, takŽe se obyvatelé ani jejich děti nemusí obávat
procházet centrem i v nočníchhodinách.
0statně u. sledek mt]Žete porovnat sami buďz p iloŽen ch ÍotograÍiínebo vlastní návštěvou centra.

uvv,udŕbyty.cz

