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Rok 2007 je zatím pro naši 
spole nost rokem „podivn “ pr -
m rným. Letos se nám z ejm  po-
da í udržet obrat z úsp šného roku 
2006, ale p ipadáme si jak na hou-
pa ce a z ejm  nejsme sami, kdo 
poci uje mnohdy velmi nestan-
dardní tlak investor  na náklady. 
Osobn  pro to mám jediné vysv t-
lení – tém  všechny p ipravova-
né projekty velmi negativn  po-
stihlo cenové šílenství týkající se 
oceli a v našem p ípad  zejmé-
na armatury. Tém  všichni naši 
partne i, zejména generální doda-
vatelé, za ínají stav t  s „velkou 
dírou“ v rozpo tech a tento mínus 
se snaží p enést dál na svoje sub-
zhotovitele. Obecn  vzr stá po et 
problémových obchodních part-
ner  a neplati . Bohužel tento 
trend postihl po átkem roku i naší 
spole nost a m li jsme se co otá-
et, abychom tuto situaci vy ešili 

a abychom neztratili u našich do-
davatel  kredit bezproblémového 
partnera. V konkursech a dalších 
„tahanicích“ o peníze nám z stal 
podstatný finan ní objem.  Další 
finan ní problémy jsme již p e-
dali vymáhací agentu e, které se 
našt  stí alespo  ást finan ních 
prost edk  zachránit. Další „ra-
nou do týla“ tohoto roku se pro 
nás ukázaly být paradoxn  i vol-
by do obecních zastupitelstev, 
protože nástupem nové garnitu-
ry do obce Vestec za al souboj 

s neukojitelnými ambicemi jed-
noho lena zastupitelstva a z ne-
pochopitelných d vod  nám 
nebylo vydáno ani stavební povo-
lení na naše nové sídlo, kam jsme 
se již tento rok zamýšleli p est -
hovat. I p es všechny tyto záleži-
tosti jsme odvedli kvalitní práci 
na mnoha akcích. Vzhledem k to-
mu, že se nám již kone n  poda-
ilo spustit naše webové stránky 
www.bba-monolit.cz, tak ne-
chceme taxativn  vyjmenová-

vat všechny akce, ale u n kterých 
bych se rád zastavil.

Po átkem roku jsme za ali na 
velmi náro ném projektu byto-
vého domu l’Ocellot v Ocelá ské 
ulici v Praze.  Jedná se o objekt 
pro bydlení s 2 podzemními a 9 
nadzemními podlažími s velkým 
podílem pohledových železobe-
tonových konstrukcí. Za projek-
tem stojí velmi úsp šná spole -
nost Podzimek a synové, kterého 
považujeme za velmi solidního 

obchodního partnera a o kvali-
t  vypovídá již to, že z 59 byto-
vých jednotek je dosud neprodáno 
pouze 5. Podrobnosti viz na webu: 
www.locelot.cz.

V pr b hu roku se nám poda-
ilo dokon it i projekty 3 dom  

Obytného souboru Šafránka a by-
tový d m NEOZli ín. V sou as-
nosti provádíme práce na Bytovém 
dom  VLAŠ OVKA v Beroun  
a na obytném souboru Nové M -
cholupy.
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