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4/Zprostředkujeme Vám prodej exkluzivní vily v Anglickém stylu v reprezentativní pražské vilové čtvrti 
Hrnčíře s dispozicí 5+kk na pozemku o výměře 906m2. V přízemí se nachází prostorný obývací 
místnost s kuchyňským koutem, pokoj pro hosty či kancelář, koupelna se sprchovým koutem a 
toaletou. Dále vstup do garáže. V prvním podlaží se nachází 3 pokoje o výměře - 19,9m2, 19,8m2, 
šatna 5,5m2, koupelna s toaletou 14,4m2 a hala o velikosti 26,4m2. Ohřev vody a vytápěni zajištuje 
plynový kotel .K dispozici je i venkovní stání pro několik automobilu. Dům je zařízený nábytkem. 
Nábytek po dohodě může být ponechán. Dobře udržovaná zahrada s automatickým zavlažováním a 
osvětlením. Tichá, ekologicky čistá oblast. Velmi rychlé spojení autem do centra Prahy (10 minut) a na 
dálnici D1 či MHD na metro Opatov. 
11,9000kč za nemoviost + provize 
 
3/Nabízíme k prodeji byt 3+1 v OV o velikosti 76m2 + lodžie v ulici Novodvorská, Praha 4 - Lhotka. Byt 
se nachází v 7. patře panelového domu s výtahem. Byt je po rekonstrukci (zděné jádro, plastová okna, 
rozvody elektřiny) a velmi dobře dispozičně řešen: vstupní chodba, prostorný obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a přístupem na velkou lodžii, ložnice, dětský pokoj, všechny pokoje neprůchozí. 
Koupelna s vanou a samostatně toaleta. K dispozici je šatna v bytě i komora na patře. Podlahová 
krytina v bytě dlažba a PVC. Bytová jednotka je orientovaná na jihovýchod (obývací pokoj s 
kuchyňským koutem) a severozápad (ložnice, dětský pokoj). Dům byl revitalizován (zateplení 
severozápad (ložnice, dětský pokoj). Dům byl revitalizován (zateplení, fasáda, střecha, stoupací 
rozvody, dveřní systém na čip, schránky, vnitřní prostory). Revitalizace lodžii (zateplení, zasklení) je 
plánováno na příští rok. V okolí veškerá občanská vybavenost, OC Novodvorská Plaza, pošta, banky, 
kulturní centrum Novodvorská, Thomayerova nemocnice, základní škola, mateřská škola, jesle, 
gymnázium. Byt se nachází v těsné blízkosti dopravního spojení na metro B i C (žlutá a červená) a na 
trase MHD Písnice - Smíchovské nádraží. Doporučujeme prohlídku. 
 
4 350,000kč + poplatky 5000kč 
 
2/Celková plocha 72,10 m 2, smlouva na 18 měsíců s uplatněním opce (automatické prodlužování), 
kauce 78 tisíc (platby za 3 měsíce), nájem vč. DPH 29 421,15 Kč + zálohy cca 15000 měsíčně (včetně 
energie, teplo, voda, ostraha) 
 
+ odstupné +1xnájem provize 
 
V prodejně zůstane: elektronická doteková pokladna se čtecím zařízením a tiskárnou, elektronická 
váha, prosklená vitrina na zákusky, regálové sestavy, prodejní pulty, otočná židle, 3 ks kulatých stolků, 
on-line kamery,  2 přístěnné chladící vitriny, zboží, koše na pečivo, klimatizace.  
 
1/Nabízíme k prodeji půdní prostor o velikosti 368 m2, Smetanovo nábřeží, který se nachází v 
lukrativní lokalitě Praha 1 - Staré Město. Půdní prostor se nachází ve 4. podlaží cihlového domu s 
výtahem a má dobrý potenciál. V těchto prostorech je možnost výstavby bytových jednotek. V blízkosti 
Karlův most, Anenské náměstí. Výborná dopravní dostupnost: tramvajová zastávka Karlovy lázně, 
pěší vzdálenosti nejbližší stanice metra je "Staroměstská". K prodeji ihned. Pro více informací a 
možnost prohlídky kontaktujte makléře. 
 
17mil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


