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Nový park v Britské čtvrti na Západním Městě.
Ta je “nejzelenější“ novou městskou
čtvrtí Prahy
Praha 4. srpna 2016 Nový zábavně relaxační park se zelenou plochou o rozloze více
jak 10 tisíc m2 slavnostně otevřen. Celková rozloha zelených travních ploch,
parků se vzrostlými stromy, relaxačních míst, jezírek a bezpečných prostor pro
děti tvoří v Britské čtvrti již téměř 4/5 Václavského náměstí a 10 % celkové
plochy nově budované městské čtvrti. Britská čtvrť je „učebnicovým“ příkladem
moderního City developmentu, stejně tak je vzorem spolupráce mezi privátním
developerem a Městskou částí Praha 13.
FINEP dnes - ve čtvrtek 4. srpna - slavnostně otevřel již třetí park v Britské čtvrti v
pražských Stodůlkách. Tento nový zábavně relaxační prostor mohou od dnešního dne
využívat obyvatelé městské čtvrti. Park má rozlohu přes 10 000 m2 a je v něm též zóna
pro relaxaci a zábavu. Ta byla vybudována v prostoru přímo nad objektem metra, který
tak získal nové uplatnění. Součástí nového, již třetího parku v lokalitě, jsou i dětská hřiště
a odpočinkové zóny. Investor neopomenul ani stojany pro kola. Specialitou tohoto parku
je osvětlené a ozvučené pobytové schodiště s fontánou.
„Rezidenční Britská čtvrť, společně s blízkou administrativní čtvrtí City West, je projekt,
kterého si vážíme. Dnes zde žije a pracuje skoro 10 tisíc obyvatel, využívajících moderních
služeb i dalších výhod, které přináší. K dnešnímu dni jsou zde již tři funkční parky, sloužící
obyvatelům, zaměstnancům i návštěvníkům této čtvrti. Park, který dnes předáváme
městské části, přitom rozhodně není poslední v této lokalitě, na kterém pracujeme,“ sdělil
při otevření nového parku v Britské čtvrti Michal Kocián, předseda představenstva
společnosti FINEP.
Západní Město s rezidenční Britskou čtvrtí a administrativním komplexem City West dnes
patří mezi modelové příklady úspěšné spolupráce mezi privátním investorem a městskou
částí. „Prahu 13 tvoří z velké části sídliště postavená koncem minulého století. My na
radnici se snažíme je průběžně modernizovat, revitalizujeme veřejná prostranství,
vysazujeme novou zeleň, rekonstruujeme dětská hřiště. Novou čtvrtí v Praze 13 a jedním
z největších rozvojových území hlavního města je Západní Město. Jsem velmi rád, že dnes
mohu být přítomen slavnostnímu představení dokončeného parku, který výrazně
zhodnocuje právě veřejný prostor Západního Města. Vážím si toho, že investor zdejší
Britské čtvrti a City West nestaví jen bytové domy a administrativní budovy, ale vytváří
také estetická a útulná veřejná prostranství. Díky parku s dětským hřištěm a dalšími
relaxačními plochami se moderní sídliště stává něčím víc, než pouhou noclehárnou. Může
se stát skutečným domovem, kde lidé rádi tráví i svůj volný čas a v parku nebo na hřišti
se setkávají se svými sousedy, mnohdy novými přáteli. Děkuji za tento chvályhodný přístup
a přeji Západnímu Městu, ať roste do krásy a ať jsou v něm jeho obyvatelé (občané Prahy
13) spokojeni,“ řekl při předání hřiště obyvatelům Západního města starosta MČ Praha 13
Ing. David Vodrážka.
„Pro nás je rozvoj nové městské části v Praze 13 také příkladem spolupráce mezi
soukromým investorem a městskou částí, i veřejným zájmem. Věříme v odpovědný
development, který staví na partnerství mezi všemi těmito třemi pilíři pomyslného rozvoje
města. Oceňujeme především, že jsme s vedením městské části našli společně úspěšnou
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cestu k naplnění tohoto cíle, je to ukázka spolupráce významná pro budoucnost celého
našeho města,“ řekl při této příležitosti předseda představenstva společnosti FINEP, Ing.
Michal Kocián.
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O Britské čtvrti….
Britská čtvrť je jedinečným investorským projektem posledního desetiletí v Praze. V pražských Stodůlkách staví
FINEP od roku 2007 zcela novou městskou část – Západní Město. Jeho součástí je oblíbená rezidenční Britská
čtvrť. Druhou částí je administrativní oblast City West, kde v kancelářských budovách sídlí například centrály
společností Vodafone nebo Siemens, své firemní kanceláře zde mají např. i Komerční banka, CGI, Bayer nebo
Hyundai.
Britská čtvrť je výborně dostupným projektem a to jak díky vlastnímu výstupu ze stanice trasy metra „B“ (ta je
doslova jen pár kroků od domů), tak i díky svému velmi rychlému napojení na Pražský okruh nebo na nejbližší
dálnici D5. Výborně dostupné je jak letiště Ruzyně, tak i centrum Prahy. V okolí najdete plnou občanskou
vybavenost od škol, školek, obchodů nebo zdravotnických zařízení, až po velká obchodní centra. Britská čtvrť je
architektonicky ucelený projekt, který plní formu moderního bydlení a poskytuje obyvatelům i dostatek prostoru
pro trávení volného času. Samozřejmostí je udržovaná parková zeleň, relaxační zóny a bezpečná dětská hřiště.
Britská čtvrť má i vlastní náměstí.
FINEP se specializuje na výstavbu rezidenčních bytových projektů a velkých administrativních center. Při
realizaci projektů klade důraz na nadstandardní servis a spokojenost klientů. Klíčová je lokalita, originální
architektura, kvalitní provedení stavby a plnohodnotná občanská vybavenost. K dnešnímu dni společnost
FINEP postavila více než 8 500 nových bytů v několika desítkách úspěšných projektů. Mezi administrativní
komplexy společnosti FINEP patří například projekt City West v pražských Stodůlkách, poskytující zázemí pro
Komerční banku, Siemens, Vodafone, Hyundai, Nixdorf, CGI a mnoho dalších.
FINEP je ryze česká společnost, jež si za dobu své existence, od roku 1995, vybudovala na českém trhu velmi
silnou pozici. V roce 2006 rozšířil FINEP svou působnost za hranice České republiky, na Slovensko, od roku 2013
realizuje projekt také v Mongolsku. Produktové portfolio je doplněno nabídkou finančních a realitních služeb. Finep
stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice. V roce 2014 koupí společnosti MAXIMA Reality
vstoupil FINEP i na trh sekundárních nemovitostí. FINEP patří do skupiny FINEP HOLDING, která je, se základním
jměním 4 miliardy korun, největší českou developerskou skupinou v České republice. Více informací
na www.finep.cz

