
 

 

 

Nový bytový dům Bolevecká je dokončen a vyprodán 

 

V ulici Bolevecká v Horních Měcholupech byl na místě bývalé kotelny dokončen bytový dům 

Chytrého bydlení, kam se postupně stěhují noví majitelé bytových jednotek. Na projektu za 

zhruba 200 milionů korun již zbývá obsadit pouze několik podzemních parkovacích stání. 

 

Šestipodlažní bytový dům CHYTRÉ BYDLENÍ BLV@Horní Měcholupy, jehož součástí je 67 bytů ve 

velikosti od 1+kk do 4+kk a tři přízemní prostory pro komerční využití, se začal stavět v létě roku 

2016. Dokončen byl ke konci loňského roku a vyprodán, včetně obchodních prostor s plochou 

necelých 220 m2, na začátku května.  

V současnosti je zde již volných pouze deset z celkových 63 parkovacích stání. Ty jsou založeny 

na technologii tzv. parkovacích zakladačů. Každé z nich lze pořídit za zhruba 250 000 korun.  

Celé místo se postupně proměnilo z nevábného a nevyužívaného prostoru v objekt ve stylovém 

oranžovo-šedém kabátu. Uvedená lokalita tak opět získala rezidenční charakter. 

Budova je v kategorii Chytré bydlení Plus. To mimo jiné rezidentům zaručuje využít výkonných 

rekuperačních jednotek či nabídky inteligentního ovládání vnitřních parametrů bytů. Nechybí 

ani nadstandardní izolace a okna s trojitým zasklením. Budova je proto také v energetické třídě 

B, což značí, že je velmi úsporná. 

Bytový dům BLV@Horní Měcholupy leží v blízkosti Hostivařského lesoparku a vodní nádrže 

Hostivař. Nedaleko je také devítijamkové golfové hřiště. V okolí je několik nákupních center. 

Samozřejmostí jsou rovněž dětská hřiště nebo i budova pošty. 

Developerem projektu je společnost Trigema. Stavební práce zajišťovala dceřiná Trigema 

Building. 

Další informace naleznete na internetové adrese www.bolevecka.cz. 



 

 

 

 

Pro více informací neváhejte kontaktovat tiskové oddělení společnosti Trigema a.s.press@trigema.cz / 
+420 778 747 113 / Radek Polák 

www.trigema.cz / blog.trigema.cz / www.facebook.com/asTrigema / twitter.com/Trigema_a.s. 

 

Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit – stavebnictví, správy budov, rozvoje vědy, 
cestovního ruchu a podpory startupů. Na kontě společnosti Trigema už je více než 1 600 prodaných bytů, Do portfolia 
Trigemy spadá Vědeckotechnický park a Park Vědy Roztoky. Do skupiny společností a projektů patří rovněž celoroční 
sportovní areál Monínec nebo kongresový hotel Academic v Roztokách. Obrat společnosti se každoročně pohybuje 
okolo miliardy korun. Trigema se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách celé řady oborových soutěží, jedná se 
například o soutěže Stavba roku, Best o Realty či Realitní projekt roku. 

Trigema je jedním z hlavních a dlouhodobých partnerů Centra Paraple a stále jej aktivně podporuje. Současně je 
také hlavním partnerem soutěže Czech Press Photo a multižánrového Czech Photo Centre. 

 

 
 


