


Živé Letňany nabízejí bydlení od 1+kk 
až 3+kk. Dva bytové domy celkem s 94 
byty vyrůstají uprostřed dynamicky se 
rozvíjející čtvrti. Mladé a živé. Projekt 
kombinuje dosažitelné bydlení a kvalitní 
zázemí pro život i odpočinek po práci 
s volnočasovými aktivitami. Příroda, 
sport, nakupování… Každému dle 
libosti, pár desítek metrů od bytu.

Živé Letňany jsou také dostupným 
bydlením. Pro jednotlivce i mladé 
rodiny. Pro mnohé půjde o první vlastní 
bydlení – vstup do samostatného 
života. Pro investory zase o zajímavé 
zhodnocení investice.

Příhodná lokalita Živých Letňan je 
jedním z argumentů dostupnosti.  
V těsné blízkosti Letňanského lesoparku. 
Lehce do centra, rychle a snadno mimo 
Prahu. S bezpečným parkováním přímo 
pod domem.

Díky příznivým cenám jsou byty 
dosažitelné i finančně. Nabízíme spolu 
s hypotečními brokery nejvýhodnější 
úvěry na trhu. 

Díky redukci společných prostor  
i společných energií garantujeme velmi 
nízké provozní náklady. A tím vám  
i zbude dostatek peněz na vlastní … 
život, zážitky a zábavu.

V Živých Letňanech se nachází tzv. 
první bydlení i příhodné byty pro 
početnější rodiny až po 3+kk. Tím je 
zaručena živost v domě. Rozsvícená 
okna po večerech. Čilý ruch.  Žádné 
polomrtvé budovy, které byly vyprodány 
pro spekulaci s byty.

Náš projekt počítá s aktivními obyvateli. 
Celá čtvrť si o to říká. A právě aktivní 
lidé naplní i název projektu – Živé 
Letňany.

 

ROZDĚLENÍ BYTŮ DLE DISPOZIC:

1+KK

2+KK

3+KK

průměrná plocha  
34 m2 - 42 jednotek

průměrná plocha  
52 m2 – 40 jednotek

průměrná plocha  
76 m2 - 12 jednotek

PROJEKT



Pražské Letňany jsou místem, kde 
pulsuje společenský život a rozvíjejí 
se i četné volnočasové aktivity. Včetně 
možnosti nerušeně odpočívat ve svěží 
zeleni Letňanského lesoparku. Snadná 
dostupnost do centra i mimo Prahu 
byla jedním z klíčových atributů při 
výběru lokality. 

Aktivním obyvatelům skýtá Letňanský 
lesopark širokou škálu možností, jak 
trávit volný čas. Od procházek přírodou, 
běžeckých tratí, po bruslařskou dráhu. 
V okolí se také nachází hala Ice Areny 
s ledovou plochou, motokáry, Sport 
centrum Praha nabízející nejrůznější 
sportovní vyžití či bazén Lagoon.

Prakticky vše, nač si vzpomenete, 
najdete v areálu Obchodního centra 
Letňany. Nesoustřeďuje v sobě pouze 
přes 200 prodejen, ale i multiplex 
CinemaCity, prodejnu nábytku  
a bytových doplňků KIKA, fitness nebo 
první větrný tunel pro indoor skydiving 
v ČR. Dobrodružnější povahy mohou 
využít služeb zdejšího Aeroklubu Praha 
Letňany.

V blízkosti bytových domů Živé Letňany 
se nachází stanice metra Letňany  
(5 minut autobusem). Do centra je 
to odtud maximálně 20 minut. Záhy 
ale zjistíte, že kromě cest za prací vše 
najdete kousek od domova: skvělé 
restaurace, pizzerie, multikino, vinotéky, 
supermarket s kvalitními a čerstvými 
potravinami…

A pro rodiny samozřejmě lékaři, školy, 
kroužky a odpolední kluby nebo  
školky, z nichž ta nejbližší se nalézá  
50 metrů od prahu vašeho bytu v Živých 
Letňanech!

LOKALITA





Živé Letňany tvoří dva objekty o pěti, 
respektive šesti podlažích. Ve druhém  
až šestém podlaží se nachází celkem  
94 jednotek: v objektu A najdete 78 bytů,  
v objektu B 16 bytů. 

Na úrovni 1. nadzemního podlaží se 
nachází krytá parkovací stání. Celkem  
61 stání je určeno pro byty v budově A,  
12 pak pro byty v budově B.

Vybírat si můžete z bytů s dispozicemi  
od 1+kk až po 3+kk s výměrou od 32  
do 80 m2. V případě objektu A se na 5. - 6. 
podlaží nacházejí krásné mezonetové 
apartmány 3+kk s atraktivní terasou  
na střeše objektu.

Výstavba bude zahájena na podzim 2014. 
První majitelé se budou moci stěhovat  
na jaře roku 2016. 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Katalog standardů pro vás připravujeme.

BYTY





Koupě bytu v projektu Živé Letňany 
je velmi jednoduchá – stačí si vybrat 
z aktuální nabídky bytů a parkování 
v ceníku nebo prostřednictvím 
interaktivního modelu. U každého 
jednotlivého bytu jdou uvedeny 
základní informace a karta bytu ke 
stažení v PDF formátu. V případě 
dotazů nás kontaktujte na e-mailu: 
obchod@landia.cz nebo na telefonu 
+420 731 309 091. 
 

REZERVACE
V případě bytových jednotek v objektu 
A i B umožňujeme krátkodobou ústní 
rezervaci po dobu pěti kalendářních 
dnů bez zaplacení rezervace. Během 
nich si můžete bez rizika, že vybraný 
byt koupí jiný zájemce, prostudovat 
rezervační smlouvu a Smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní. A následně 
rozhodnout, zda pokročíte k písemné 
rezervaci a zaplacení rezervačního 
poplatku

Podpisem Rezervační smlouvy  
a uhrazením rezervačního poplatku je 
jednotka již zcela rezervovaná pro vás. 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
Následuje podpis Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. Součástí Smlouvy 
o smlouvě budoucí jsou dojednané 
platební podmínky a standard bytu. 
Později v rámci klientských změn řešíte 
případné klientské změny. 
 

KUPNÍ CENA
Cenu bytu můžete uhradit z vlastních 
zdrojů nebo můžete využít nabídky 
hypotečních bank či stavebních 
spořitelen. Spolupracujeme  
s brokerskou společností, která vám 
pomůže v případě vašeho zájmu vyřešit 
financování pomocí hypotečního úvěru. 
 

KLIENTSKÉ ZMĚNY
Systém klientských změn vám v rámci 
nastavených pravidel a dohodnuté 
spolupráce s partnery projektu umožní 
upravit si byt podle vašich představ.

 

KUPNÍ SMLOUVA
Po kolaudaci objektu dojde  
k podpisu Kupní smlouvy. Zápisem 
Kupní smlouvy k bytu s výhradním 
užíváním parkovacího stání v Katastru 
nemovitostí se stáváte majitelem bytu a 
spolumajitelem společných prostor  
v rámci Společenství vlastníků jednotek. 
 

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ LANDIA 

Obchodní oddělení Landia Management  
vám je a bude k dispozici nejen ve fázi 
výběru vhodného bytu, ale po celý 
proces výstavby, převodu vlastnických 
práv a následně i při případném 
reklamačním řízení.

Založíme a po určitou dobu i také 
budeme řídit chod Společenství 
vlastníků jednotek (SVJ). To samé platí 
rovněž pro správu obou objektů Živých 
Letňan, kterou bude zajišťovat vybraný 
subjekt.

JAK 
KOUPIT 

BYT?





INVESTOR  
A VÝHRADNÍ PRODEJCE

 

Landia Management s.r.o 
Evropská 810/136 
160 00  Praha 

Telefon: +420 224 316 195 
Mobil: +420 731 309 091 
E-mail: obchod@landia.cz 
Web: www.landia.cz

KONTAKT LANDIA MANAGEMENT
Landia Management s.r.o. je ryze českou 
inženýrskou a investiční společností, která se 
soustředí na rezidenční, rozvojové a volnočasové 
projekty na území Prahy: od počáteční ideje, 
přes vypracování koncepce a projektové 
dokumentace, vlastní realizaci až po prodej či 
pronájem nemovitostních produktů koncovým 
klientům. 
 
Landia Management s.r.o. krátce po svém vzniku 
vstoupila kapitálově do několika nemovitostních 
projektů na území Prahy. Vybíráme si takové 
příležitosti, které naplňují naši základní misi: 
vytvářet unikátní prostor pro život. Naše 
portfolio tvoří projekty, jež vždy spojují několik 
výlučných atributů – přírodu, sport, volnočasové 
aktivity, architekturu a pečlivě vybranou 
lokalitu na území Prahy s bezproblémovou 
dopravní dostupností do centra města. 
 
Vždy sledujeme kvalitu projektů, šetrný přístup  
k životnímu prostředí a dlouhodobou 
udržitelnost našich realizací. Usilujeme o další 
kultivaci lokalit, v nichž aktivně působíme; 

naším cílem je zvyšování kvality života  
i zhodnocování investice klientů, kteří nám 
svěřili důvěru. 
 
Našim profilovým projektem je nová rezidenční 
čtvrť Rajský vrch v katastru Prahy 14. Po 
vyprodání téměř 50 parcel pro individuální 
výstavbu a zhruba dvacítky řadových rodinných 
domů se nabídka rozšířila i o byty. Rozvoj 
celé čtvrti v těsné blízkosti chystaného obřího 
volnočasového parku je naplánován do roku 
2020. Více informací na www.rajskyvrch.cz. 
 
Velmi úspěšným projektem byly rovněž 
exkluzivní stavební Pozemky v Praze 6 Lysolajích 
a další nabídka parcel v katastru Prahy 6, kde 
aktuálně chystáme nové investiční příležitosti. 
Více na www.pozemkypraha6.cz. 
 
V současné době připravujeme další rezidenční 
projekty v pražských Kyjích nebo v Hloubětíně.

Více na www.landia.cz


