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STRABAG staví Nové Modřany 

 

Praha, 7. 9. 2021: Byl vybrán generální zhotovitel pro rezidenční projekt Nové Modřany. 

Společnost STRABAG pokračuje podle pevně stanoveného harmonogramu ve 

výstavbě 4 bytových domů, které již mají hotovou přípravu pro základy. Dokončení je 

naplánováno na první kvartál roku 2023. 

 

Všechny 4 bytové domy rezidence Nové Modřany budou postaveny v jedné etapě a 

nabídnou byty o velikosti 2+kk až 3+kk. Díky přímé tramvajové lince budou noví 

majitelé bytů v centru Prahy za 20 minut a napojení na pražský okruh umožňuje plynulé 

spojení na D1, ostatní dálnice i letiště. 

 

STRABAG patří k předním stavebním společnostem působícím v České republice. Firma 

je součástí nadnárodního stavebně-technologického koncernu STRABAG a svou 

činností pokrývá všechny obory stavebnictví, včetně dopravního a pozemního. Díky 

koncernovému know-how a partnerské spolupráci s dalšími koncernovými firmami 

garantuje STRABAG u všech produktů kvalitu, odbornost a spolehlivost. 

 

„Jsme rádi, že se podařilo pro Nové Modřany zajistit tak výjimečného stavitele, kterým 

STRABAG je. Tuto stavební firmu předchází velké renomé a kvalita práce, a to je přesně 

to, co Nové Modřany jsou. Kvalitní bydlení bez kompromisů,“ říká Denisa Višňovská 

z LEXXUS. 

 

 

 

 

O firmě LEXXUS 

LEXXUS – experti na novostavby 

 

LEXXUS nabízí širokou nabídku nových bytů v developerských projektech, rodinných 

domů a pozemků v Praze a okolí. Již od roku 1993 se specializuje na nové byty a je 

jejich největším prodejcem mezi pražskými realitními kancelářemi. LEXXUS je oblíbenou 

volbou náročných klientů, požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky.  

LEXXUS se rovněž specializuje na consultingové služby spojené s přípravou 

developerských projektů – posouzení celkové koncepce projektu, návrh bytového 

mixu, standardu vybavení a prodejních cen za účelem maximalizace zisku 

developera. 

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

prodej či pronájem výhradně luxusních, nadstandardních rezidenčních nemovitostí v 

nejlepších lokalitách Prahy a okolí. Do nabídky luxusních domů a bytů v Praze a okolí 

umisťuje pouze nemovitosti, či developerské projekty, splňující náročná kvalitativní 

kritéria a klientům poskytujeme odpovídající komplexní a zároveň individuální servis, 

včetně právního zajištění či poradenství při investování do nemovitostí. 

Úzce spolupracujeme s mezinárodní společností Savills, jednou z předních světových 

realitních kanceláří s historií sahající až do roku 1855. Tato jedinečná kombinace 
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mezinárodního realitního poradce a vedoucí místní realitní kanceláře poskytuje 

kompletní spektrum služeb na realitním trhu. Savills nabízí širokou škálu 

specializovaných služeb od investičního poradenství, oceňování, agendy pronájmů a 

správy nemovitostí přes konzultace v oblasti výstavby a plánování projektů až po 

průzkum trhu. Savills patří s více než 600 kancelářemi a 35 000 profesionály po celém 

světě k předním globálním poradcům v oblasti nemovitostí. V České republice 

společnost působí od roku 2017. 

 

 


