
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Praha, 15.11.2021  

 

Projekt Zelené město 3 Premium se dočkal odměny 

Zasázelo se 55 ovocných stromů v jeho okolí 

 

V sobotu 13. listopadu společnost Daramis ve spolupráci s organizací Sázíme 

stromy uspořádala akci, při které se zasázelo přes padesát ovocných stromů. 

Sázení probíhalo v blízkém okolí projektu Zelené město 3 Premium na Praze 9. 

Akce se zúčastnili především majitelé nových bytů, dále také obyvatelé z dalších 

etap projektu Zelené město, které byly dostaveny v předchozích letech. Výstavba 

další fáze projektu je plánována již na rok 2022.  

 

Projekt Zelené město 3 Premium byl dokončen letos na jaře. Jeho součástí jsou tři 

budovy, které celkově nabízí 63 prostorných bytů vhodných především pro rodinné 

bydlení. Při jeho realizaci se společnost Daramis přislíbila, že na podzim vysází do 

prázdného prostranství desítky ovocných stromů. Svůj slib dodržela dne 13. listopadu 

2021, kdy společně se svými klienty, kteří si zde pořídili byty, zasadila 55 ovocných 

stromů. Ty v budoucnu poskytnou nejen sladké plody, ale i příjemné scenérie po celý 

rok. 

 

Zástupkyně organizace Sázíme stromy se během 

akce postaraly o to, aby byl dodržen správný postup 

při sázení, díky kterému se stromy budou mít šanci 

zakořenit a vyrůst do výšky. Akce byla naplánována 

tak, aby se mohla zúčastnit celá rodina. Děti si mohly 

nejen vyzkoušet určité činnosti spojené se sázením, 

ale také se mohly občerstvit teplým čajem či domácím 

sladkým pečivem. Pro jejich rodiče bylo nachystané 

svařené víno na zahřátí po práci.  

 

Projekt Zelené město však není zcela u konce. 

Společnost Daramis v brzké době naváže další, tedy 

čtvrtou etapou nazvanou Zelené město Heights. Na 

konkrétní nabídku se mohou klienti těšit již za pár 

týdnů. Zahájení výstavby se plánuje na rok 2022.  

 

Daramis je přední českou developerskou a investiční společností založenou v roce 2000. Od začátku svého 

působení se zabývá výstavbou a správou rezidenčních i komerčních nemovitostí v České republice i v 

zahraničí. Její portfolio zahrnuje 23 realizovaných projektů, přes 3300 předaných jednotek a více než 990 

jednotek v přípravě. V posledních letech se intenzivně věnuje také projektovému managementu, který 

využívá stále více společností na českém developerském trhu. Více na www.daramis.com.   
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Kontakt pro média:   
 
Za společnost Daramis  

Ing. Petra Holíková 

holikova@daramis.com 

tel: +420 778 784 599  
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