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Central Group připravuje rodinné bydlení v pražské Michli 

 

Praha, 22. 10. 2018 – V pražské Michli, v sousedství zalesněného Bohdalce a Tyršova vrchu, 

vyroste pět moderních bytových domů. V první etapě projektu Zahrady Bohdalec zde Central 

Group ode dneška nově nabízí 54 bytů všech dispozic ve dvou nízkopodlažních domech, 

které jsou zasazeny do klidné lokality skvěle dostupné autem i hromadnou dopravou. Bydlení 

zde zaujme především rodiny s dětmi, pro které zde vznikne nové dětské hřiště a mnoho 

zelených ploch. Díky tomu, že je ulice u bytových domů určena výhradně pro rezidenty, 

poskytne areál klid a dostatek soukromí. Byty zde budou dokončeny v listopadu 2020. 

Moderní byty v zajímavé lokalitě širšího centra Prahy jsou navrženy s balkony nebo prostornými 

terasami. Na výběr jsou všechny dispozice od 1+kk až po 4+kk. Ti, kteří chtějí mít ještě více prostoru 

a vlastní zeleně, mohou vybírat i z bohaté nabídky bytů s předzahrádkami.  

Michle je ideálním místem pro bydlení také díky bohaté občanské vybavenosti. Je zde mnoho škol 

a školek, bezproblémová dopravní dostupnost a také dostatek zeleně a příležitostí pro aktivní 

odpočinek. Kousek od domu je zastávka tramvají a autobusů. Například na Václavské náměstí se 

lze tramvají dostat bez přestupu za 14 minut. Všechny byty mají již v ceně parkovací stání, a tak zde 

odpadá problém s parkováním. Moderní bydlení je zde možné pořídit již za 3,2 milionu korun. 
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754). Podrobné informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz. 
 
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním stavitelem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Za 24 let svého 
působení firma dokončila již 170 rezidenčních projektů a prodala více než 15.000 nových bytů, domů a parcel. Společnost dlouhodobě 
vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu svého působení koncern 
Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,8 miliardy korun. Významné prostředky věnuje společnost také 
na obecně prospěšné účely. 
 
Central Group je také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a 
připravené pozemky pro více než 20.000 nových bytů a rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích 10 až 15 let. 
Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů. 
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