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Nemovitost č. 2 

Prodej kanceláře 1 152 m² 

Vlkova, Praha 3 - Žižkov  

39 663 000 Kč (34 430 Kč za m²) 

 
Komerčně administrativní budova s půdorysem ve tvaru písmene L se nachází ve výborné 
lokalitě Žižkova, nedaleko centra Prahy. Postavena byla za 1.republiky, původně pro 
pražírnu kávy, poté až do současnosti, byla sídlem a provozovnou různých firem. Umístění 
ve vnitrobloku poskytuje výhodu soukromí, klidu i dostatku parkovacích stání mimo modrou 
zónu. 
  
Železobetonová stavba disponuje 1.152 m2 užitné plochy a je členěna do 4 podlaží se 
stávajícím využitím: 
polosuterén - sklady, sociální zařízení 
1.NP - dílny, sklady, 2 kanceláře, sociální zařízení 
2.NP - 5 kanceláří, velká jednací hala, kuchyňka, sociální zařízení 
3.NP - archiv, ubytovny, učebna 
  
K budově náleží pozemek o ploše 486 m2, z toho zastavěná část je 340 m2 a 146 m2 
nádvoří - využívané pro parkování. 
  
Rekonstrukce objektu proběhly v letech 1989-2001 (okna, fasády, střecha, elektroinstalace, 
rozvody vody a tepla). 
V objektu se nachází také výtahová šachta, strojovna výtahu je umístěná na střeše - možné 
zřídit zde výtah! 
Podlahy v objektu jsou dlažby, PVC-krytina, v kancelářích koberce. Okna v průčelí jsou 
plastová s dezénem průmyslového tabulkového skla, dvě okna jsou francouzská. V druhém 
křídle budovy jsou okna původní, dřevěná. Budova je vytápěna 2 plynovými kotli. 
  
Na dvoře je místo pro parkování až 8 vozidel, další garážové stání je možné vybudovat v 
suterénu domu ze stávající dílny. 
Energetická náročnost budovy G (dosud nesdělena majitelem) 
  

  
● Celková cena:39 663 000 Kč za nemovitost 
● Cena za m²:34 430 Kč 
● Poznámka k ceně: včetně právního servisu a provize RK 
● ID zakázky: JSA1544-0001 
● Aktualizace:06.04.2021 
● Stavba: Skeletová 
● Stav objektu: Dobrý 
● Typ domu: Patrový 
● Podlaží:4 
● Plocha zastavěná:340 m2 
● Užitná plocha:1152 m2 
● Garáž:3 
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