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Menší developerské projekty táhnou. V projektu Byty u Hvězdy jsou v nabídce 

poslední dva byty. 

 

Praha, 3. března 2020 

 

Zájem o menší byty na dobré adrese v Praze neustává. A když atraktivitu pozvedne 

komorní ráz projektu, zůstávají kupující stále při chuti. 

 

Byty u Hvězdy (www.bytyuhvezdy.cz) nabízejí klidné, komfortní bydlení vsazené do 

městské zástavby. Dům s pouze 14 byty v ulici Stochovská je doslova za rohem od 

obory Hvězda. Na své si tak přijdou milovníci sportu, procházek či pikniků v přírodě. Klid 

mimo ruch velkoměsta zároveň nijak neubírá na dobré dopravní dostupnosti. Navíc 

bytový dům splňuje nízkoenergetický standard B. Samozřejmostí je vysoký standard 

veškerého vybavení bytů, včetně značkové sanity a keramických obkladů. 

 

„Byty u Hvězdy jsou v krátké době již třetím projektem v Praze, který vzniká v úzké 

spolupráci IMMO Development (investor), EVO invest (stavba) a Lexxus (prodej). Opět 

byl kladen důraz na každý detail od vybavení bytů přes řešení společných prostor až 

po vnější vzhled samotné stavby. Nadstandardní vybavení i kvalita řemeslné práce 

osloví také zákazníky zvyklé nakupovat prémiové bydlení,“ říká Denisa Višňovská, 

partner realitní kanceláře LEXXUS. 

 

Základní informace o projektu Byty u Hvězdy 

• K prodeji byt 2+kk o velikosti 50.50 m2 s balkónem, sklepní kójí a parkováním za 

5 149 000 Kč a byt 2+kk o velikosti 65.03 m2 se stejným příslušenstvím za 6 209 000 

Kč. 

• Pouze 14 bytů v celém domě 

• Nízkoenergetický standard B. 

• Plánovaná kolaudace květen 2020. 

 

Výhody lokality Praha 6 – Ruzyně 

• Obora Hvězda za rohem, na dosah přírodní rezervace Šárka. 

• Vynikající občanská vybavenost, školka a škola jen 300 metrů od domu. 

• Všestranné dopravní spojení, autobusová zastávka 10 metrů od vchodu, vlak 2 

minuty pěšky, letiště 10 minut autem. 

 

Další informace na www.bytyuhvezdy.cz/ 

 

 

Kontakt 

Karel Pluhař 

Mediální zástupce, Topic PR 

Email: kpluhar@topicpr.cz 

Telefon: +420 724 44 29 29  

http://www.bytyuhvezdy.cz/
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LEXXUS 

LEXXUS nabízí širokou nabídku nových bytů v developerských projektech, rodinných 

domů a pozemků v Praze a okolí. Již více než 25 let se specializuje na nové byty a je 

jejich největším prodejcem v Praze. LEXXUS je oblíbenou volbou náročných klientů, 

požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky.  

Součástí realitní kanceláře LEXXUS je také značka LEXXUS NORTON, která se zaměřuje 

na prodej či pronájem výhradně luxusních, nadstandardních rezidenčních nemovitostí 

v nejlepších lokalitách Prahy a okolí. www.lexxus.cz 

http://www.lexxus.cz/

