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Rezidenční komplex Vestec Střed vzniká v klidné lokalitě a přitom přímo 
v centru obce Vestec u Prahy. V rámci projektu budou vystavěny nad-
standardně řešené bytové a řadové rodinné domy, které budou elegantně 
začleněny do okolní zeleně. Přízemí dvou polyfunkčních domů nabídne 
i komerční prostory pro podnikání. Výstavba je v plném proudu a tak 
první rodinné domy budou k nastěhování již na podzim letošního roku.

„Kvalita je pro nás až na prvním místě,“ říká Milan Zetocha, ředitel společ-
nosti STAVING Olomouc. „Na přípravě projektu se podílel renomovaný archi-
tekt Zdeněk Ouředníček, který ve svém návrhu kladl velký důraz na urbanistic-
ké hledisko. Naprosto zásadní věcí je pro nás kvalita použitých konstrukčních 
materiálů, v rámci tohoto trendu máme nastaveny opravdu vysoké standar-
dy. Pro naše projekty bytových a rodinných domů využíváme materiály, které 
mají výborné nejen akumulační, ale především akustické schopnosti. Tento fakt 
ocení zejména budoucí majitelé bytů. Naše zkušenost je taková, že lidé stále 
více vnímají rozdíly mezi použitými materiály. Jejich dotazy na způsob prove-
dení stavby jsou stále sofistikovanější. Uvědomují si, že kvalitní materiály jim 
zajistí podstatně větší komfort bydlení. Důkazem toho je, že řada našich kli-
entů se k nám s důvěrou vrací v momentech, kdy se mění jejich nároky na byd-
lení či prostě chtějí změnu. Naše ambice není, nabízet relativně levné bydle-
ní v nelukrativních lokalitách, mnohdy vykoupené řadou technických problémů. 
Naší snahou je připravovat projekty v opravdu zajímavých lokalitách a našim 
klientům poskytovat profesionální, stále se zlepšující služby. Vzhledem k tomu, 
že se ve svých projektech zaměřujeme zejména na lokalitu Prahy-západ, tedy 
relativně malé teritorium, dobrá reference je tak naší nejlepší reklamou. Možná 
i z toho důvodu je projekt Vestec Střed tak úspěšný. V tuto chvíli máme zare-
zervováno již 60% rodinných domů a 80% bytů,“ dodává ředitel společnosti.

Společnost STAVING Olomouc rozšířila 
nabídku svých služeb a představuje novou 
divizi STAVING Reality
„Snaha nabízet našim klientům komplexní servis nás vedla k myšlence rozší-
řit naše služby o realitní činnost. Od října 2014 zajišťujeme prodej či proná-
jem stávajících nemovitostí našich klientů s garancí plynulého přestěhování do 
nemovitosti nové.“ říká ředitel společnosti STAVING Olomouc.

Detailní informace týkající se developerského projektu Vestec Střed 
naleznete na adrese www.bydleni-vestec.cz. 
Informace o kompletní nabídce projektů společnosti STAVING Olomouc 
získáte na www.staving-olomouc.cz nebo tel. čísle: 603 156 544.

PROjekT „Vestec Střed“ 
sází na kvalitu
Developerská společnost STAVING Olomouc půso-
bí na trhu více než 20 let. Za dobu své činnosti má za 
sebou řadou úspěšně zrealizovaných projektů v oblasti 
výstavby rodinných a bytových domů. V současné době 
se věnuje realizaci projektu Vestec Střed, jehož výstav-
bu zahájila na podzim loňského roku.


