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Letňanské zahrady hlásí dokončeno a vyprodáno. Otevřena zde 

byla i zbrusu nová restaurace 

 

Praha, 14. 6. 2019 – Jeden z nejúspěšnějších rezidenční projektů v historii Central Group byl 

dokončen. Letňanské zahrady, které se staly synonymem pro dostupné bydlení v Praze, 

nabídly v 16 bytových domech celkem 743 bytů. Svůj nový domov zde tak našlo více než 

1500 lidí. V rámci poslední etapy tady vznikla i zcela nová restaurace Letňanská terasa, 

která se již nyní těší velkému zájmu. Central Group zde připravil prostory i pro větší 

prodejnu potravin, která bude rovněž zanedlouho otevřena. 

 
Nově otevřená restaurace, která je součástí dokončeného projektu Letňanské zahrady  

 

„Dokončením a doprodáním projektu Letňanské zahrady jsme uzavřeli další významnou kapitolu 

v této městské části. Již dříve jsme zde úspěšně dokončili 720 bytů v rámci projektu Nové Letňany. 

Celkem jsme v této lokalitě dohromady v obou projektech postavili bezmála 1500 bytů, tedy 

bydlení pro více než 3000 lidí,“ řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. 

Prodloužení trasy metra C udělalo z Letňan čtvrť, která již disponuje veškerou občanskou 

vybaveností včetně rychlého spojení do centra. Letňany jsou oblíbené také pro skvělé možnosti 

trávení volného času. V těsné blízkosti bytových domů se nachází nový rozsáhlý Lesopark Letňany 
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se stezkami pro pěší, cyklisty, bruslaře i běžkaře. Trávit volný čas tak lze aktivně nebo třeba při 

posezení v přírodě s rodinou a přáteli.  

 

 

Dokončení hrubé stavby v Horních Měcholupech 

 

Dalším projektem, který se již brzy dočká dokončení, je Javorová čtvrť II., která navazuje na 

úspěšnou první etapu stejnojmenného projektu. Ve třech bytových domech zde Central Group 

nabídl celkem 181 bytů. Dva bytové domy čeká kolaudace v červenci a u třetího bytového domu 

s označením C byla čerstvě dokončena hrubá stavba. 

 

 
Hrubá stavba bytového domu C projektu Javorová čtvrť II. 

Javorová čtvrť II. nabízí ještě několik zejména menších promyšlených dispozic, takže si bydlení 

v tomto projektu vybírají především mladí lidé, kteří hledají svoje první bydlení. V nabídce je ale i 

několik větších bytů, které jsou atraktivní pro rodiny s dětmi. Všichni zde ocení blízkost lesoparku 

okolo Hostivařské přehrady či mnoho možností pro sportovní vyžití. Horní Měcholupy jsou 

vyhlášeny také skvělou občanskou vybaveností. V místě je dostatek škol a školek i pestrá nabídka 

nákupních možností či oblíbených restaurací. 

 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – PR manažerka 
(+420 724 090 754). Podrobné informace o společnosti naleznete na www.central-group.cz. 
 
Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 25 let svého působení dokončil již 170 rezidenčních projektů a 
prodal více než 15.000 nových bytů, domů a parcel. Veškeré vydělané prostředky investuje do dalšího rozvoje, a proto nepotřebuje pro 
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svou činnost bankovní úvěry. Central Group se neúčastní žádných veřejných zakázek ani není příjemcem žádných veřejných dotací a 
každoročně platí českému státu stamilionové částky na daních. Mnoha desítkami milionů korun každý rok také přispívá na obecně 
prospěšné účely. 
 
Central Group v současnosti vlastní kolem 1,5 milionu m2 brownfieldů a pozemků určených k výstavbě, na kterých plánuje více než 
30.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z ČR i ze 
světa. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze. 


