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Praha, 9. února 2015 

  
Tisková zpráva  
 
 
BEMETT letos zahájí výstavbu dalších 200 nových byt ů, 65% z nich bude 2+kk 
 
Projekty nového startovacího bydlení se letos rozrostou o 200 nových bytů. Developerská společnost 
BEMETT a.s. je postaví hned ve třech lokalitách, Praha – Kolovraty, Chýně u Prahy a Brno - Slatina. 
 
„Díky klesajícím úrokovým sazbám letos dosáhne na hypotéku více zájemců, zájem o levné nové byty 
proto dále poroste,“ uvedl marketingový manažer developerské společnosti BEMETT a.s. Jan Koubík. 
V kategorii startovacího bydlení, které je typické pro mladé páry nebo i singles, letos dominuje velikost 
bytu 2 +kk. Byty o této dispozici letos tvoří 65 % nové výstavby. Následuje velikost 3+kk s 25 % a 1+kk 
s 10 %, což vyplývá z aktuální struktury poptávky.  
 
Ceny nových bytů letos poprvé klesly pod hranici jednoho milionu Kč včetně DPH. Byty v Chýni u Prahy 
se dají sehnat už za 940 tis. Tím se nové bydlení dostalo na cenovou úroveň starších paneláků, zatímco 
kvalitou bydlení i tepelnou izolací domu je na mnohem vyšší úrovni.  
 
 
 
 
Přehled nejlevn ějších bytových projekt ů na trhu: 
 
Nejlevn ější projekt v Praze: 
 
Praha 10 - Kolovraty  
lokalita "K Říčanům  
investiční náklady: cca 133 mil. Kč  
Ceny bytů:  
1+kk od 1,1 mil. K č vč. DPH 
2+kk od 2,1 mil. K č vč. DPH 
3+kk od 2,5 mil. K č vč. DPH  
 
 
Nejlevn ější projekt v okolí Prahy:  
 
Chýn ě u Prahy  
ul. Rudenská  
investiční náklady: cca 145 mil. Kč (I. etapa)  
Ceny bytů:  
1+kk od 940 tis. K č vč. DPH 
2+kk od 1,6 mil. K č vč. DPH 
3+kk od 1,9 mil. K č vč. DPH  
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Nejlevn ější projekt v Brn ě: 
 
Brno - Slatina II.   
ul. Za Kostelem  
investiční náklady: cca 109 mil. Kč (I. etapa)  
Ceny bytů:  
1+kk od    1 mil. K č vč. DPH 
2+kk od 1,6 mil. K č vč. DPH 
3+kk od 2,5 mil. K č vč. DPH 
 
 
Kontakt pro média: 
Koubík Jan, marketing manager 
BEMETT, a.s. 
T: 257 289 310, M: 731 156 559 
E: koubik@vasebyty.cz 
 
 
Developerská společnost BEMETT, a.s., působí na tuzemském realitním trhu již patnáctým rokem. Za dobu své 
existence společnost úspěšně zkolaudovala přes 2 000 bytových jednotek a rodinných domů. Snahou společnosti 
je nabízet cenově dostupné bydlení v pražské a brněnské aglomeraci.   
V současnosti nabízí nové byty v Praze 10 – Kolovraty, dále v Jesenici a Jinočanech v okrese Praha-západ a také 
v brněnské čtvrti Slatina. Energeticky úsporné domy staví v Drahelčicích a nově také v Jinočanech. 
Více informací na www.vasebyty.cz 
Fotobanka pro novináře je volně k dispozici na adrese  www.vasebyty.cz/pro-novinare/foto 


