12

UDÁLOSTI

●● SpÁrUjTe

(Se) S Weber
Weber, výrobce a dodavatel špičkových
stavebních materiálů, uvádí na trh
novou spárovací maltu webercolor
premium pro spárování bez fleků.
V rámci tohoto uvedení je připravena
prodejní akce s názvem Spárujte (se)
s Weber. Za nákup jedné celé krabice
nové spárovací hmoty webercolor
premium zákazník získá limitovanou
edici praktického plastového kbelíku
weber (7 lt). Výhody spárovací malty
webercolor premium: Barevné spáry
bez fleků; Pro spáry bez plísní a řas;
Odpuzuje vodu; Odolná a stálobarevná
a 17 barevných odstínů. Spárovací
malta webercolor premium je opatřena
dvěma unikátními technologiemi: 1.
PROTECT3®: hygienická, cementová
spára, s vysokou odolností vůči
bakteriím, plísním a řasám díky
speciálnímu složení s přísadami
na bázi iontového stříbra. 2. PURECLEAN®: cementová spára je velmi
odolná vůči skvrnám díky kombinaci
speciálních vodoodpudivých přísad,
které vytvářejí povrchovou ochranu
vyzrálé vrstvy.

●● HOkejOvÁ

HaLa prO kOmeTU
Multifunkční hala pro hokejovou Kometu vznikne na výstavišti v Brně. Hotová
by mohla být v roce 2022, řekl novinářům primátor Petr Vokřál. Podle něj
budou náklady kolem 1,4 miliardy korun, pokrýt by je mělo město, kraj, stát
i soukromý sektor. Hala měla původně
stát za Lužánkami, kde město plánuje
postavit nový fotbalový stadion v místě starého. Město však nemá dořešené
majetkoprávní vztahy s podnikatelem
Liborem Procházkou, který tam má nemovitosti.

●● NOvÁ

ceNTrÁLa ČS
Nová centrála Česká spořitelny, která
bude součástí projektu Smíchov City
na místě bývalého nákladového nádraží, bude stát několik miliard korun. Řekl
to mluvčí spořitelny Filip Hrubý. Odmítl
tak spekulace, podle kterých cena přesáhne deset miliard korun. ČS podle
něj zatím neví, zda bude nový kampus
vlastnit, nebo bude v nájmu.

●● HOF

aWarDS 2018
Na galavečeru u příležitosti udělování
prestižních cen HOF Awards – Best of
the Best 2018 získala realitní společnost IMMOFINANZ cenu v kategorii
Nejlepší rekonstrukce/rebrand pro rok
2017 a to za svůj pražský projekt myhive Pankrác House (Praha 4).
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STavebNí revOLUce 4.0 vstoupila na vŠtE
Skupina expertů, specializovaných na
rozvoj moderní výuky stavebních obo
rů, se na českobudějovické Vysoké škole
technické a ekonomické (VŠTE) zabývá
tím, jak studentům přiblížit prostředí
čtvrté průmyslové revoluce, označované
v oboru jako Stavebnictví 4.0. Součástí
jejich práce je i vývoj a výzkum meto
diky katalogizace staveb. První výstupy
mají být použitelné ještě letos, během
dvou let má být metodika dokončena.
„Připravujeme budoucí odborníky,
kteří při rychlém postupu digitalizace
stavebnictví, budou od počátku pracovat
v úplně jiném prostředí než jejich rodiče.
Proto rozšiřujeme výuku směrem k vyu

žití digitálních modelů staveb, techno
logií 3D při modelování i laserového
skenování budov nebo fotogrammetrie,“
říká Vladimír Nývlt, vedoucí katedry sta
vebnictví VŠTE a člen expertního týmu.

SWIeTeLSky koupil firmu JB stavEBní
Novou součástí společnosti Swietelsky
stavební se stala brněnská firma JB Sta
vební, jejíž převzetí povolil Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže. „Nový
subjekt se stane základním kamenem na
šich aktivit v pozemním stavitelství na
Moravě,“ uvedl Jiří Kozel, jednatel Swie
telsky stavební. Cena transakce nebyla
uvedena. Firma bude na trhu dál půso
bit pod značkou JB stavební a v interní
struktuře Swietelsky stavební s.r.o. vy
tvoří Závod pozemních staveb Morava.
„Chceme posílit své postavení na trhu
pozemního stavitelství v moravských
krajích a převzetí místní, renomované
firmy s tradicí jsme si vyhodnotili jako
nejlepší řešení. Nejlépe odpovídá naší
firemní strategii a umožňuje nás opět po
sunout na cestě k dlouhodobým cílům,“
vysvětluje Jiří Kozel.

JB Stavební založil v roce 1999 pod
nikatel Jaromír Baláž a během let z ní
vybudoval firmu s obratem kolem tří set
milionů korun a téměř čtyřmi desítkami
zaměstnanců. Nosným programem se
v poslední době staly občanské a průmy
slové stavby, rekonstrukce a opravy ob
jektů. Mimo jiné firma postavila pavilon
farmacie a pavilon aviární medicíny pro
Veterinární a farmaceutickou univerzitu
nebo v oblasti silničního stavitelství tes
tovací a zkušební polygon poblíž Brna.
„Naším cílem je i v pozemním stavitel
ství pokrýt vlastními, v zásadě samostat
nými výrobními jednotkami, i moravské
kraje. Tedy stejně jako v Čechách, aby
chom byli co nejblíže našim zákazní
kům. Akvizice JB stavební je v tomto
směru začátkem a v jejím rozvoji bude
me pokračovat,“ uzavřel Jiří Kozel.

průlomový SOUDNí verDIkT
Energetický tým advokátní kanceláře
bpv BRAUN PARTNERS získal přelomo
vé rozhodnutí, kdy soud v rámci první
instance potvrdil názor advokátní kan
celáře, že stát špatně implementoval
Směrnici o elektroodpadech. Tento ná
zor je podpořen klíčovým vyjádřením
Evropské komise, které bpv BRAUN
PARTNERS získala ještě před zahájením

sporu. Marc Müller, partner kanceláře
a vedoucí právního týmu energetiky,
toto přelomové rozhodnutí komentuje
slovy: „Jsme moc rádi, že se nám složi
tou procesní situaci konečně podařilo po
šesti letech zvrátit a první soud nám dal
za pravdu. Již v roce 2012 jsme zahájili
zastupování našich klientů v těchto vě
cech s tím, aby stát nahradil to, co pro
vozovatelé nikdy neměli platit. Přestože
se objevil i odlišný názor jiného soudce,
a pravomocně není skončena žádná kau
za, zdá se, že soudy jsou nyní za určitých
okolností připraveny vyhovět požadova
ným nárokům. S takovým potvrzením
naší argumentace jsme samozřejmě při
praveni vymoci odpovídající peněžité
nároky našich klientů i v ostatních soud
ních řízeních.“

