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VÝROBNĚ SKLADOVACÍ
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Pod sídlištěm 293/1 | BRNO

Výrobně skladovací 
areál je situován v širším 
centru města Brna, v ulici 
Pod Sídlištěm, v místní 
části Židenice. Areál je 
z jižní strany ohraničen 
silnicí č. I/50 a rozsáhlou 
průmyslovou zónou, ze 
severní strany sídlištní 
zástavbou.

Areál sestává ze dvou částí, výrobně 
skladovacího areálu a ze samostat-
ně využitelných pozemků. Areál je 
tvořen z pěti samostatných souborů 
objektů.

Objekty se většinou sestávají z men-
ších částí, které byly převážně na-
vázány na původní dříve vystavěné 
části. Objekt „A“ tvoří především kan-
celářské plochy. Ostatní objekty „B, 
C, D a F“ slouží jako výrobní a skla-
dové objekty. Dále jsou součástí 
areálu drobné objekty (vrátnice, dílny, 
ocelový sklad ). Areál je napojený na 
veškeré dostupné inženýrské sítě.



BENETOL
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VÝROBNĚ SKLADOVACÍ

areál
Nádražní 557 | LITVÍNOV

Areál je umístěn v průmy-
slové zóně v Nádražní ulici 
v jižní části Litvínova. Areál 
byl původně částí textilky 
Schoeller. Areál je ohrani-
čen ze severní, východní 
a západní strany zpevně-
nou komunikací, z jižní stra-
ny železniční tratí. Areál je 
přístupný z veřejné komuni-
kace přes silnici č. 27 a dále 
ulicí Nádražní a Čapkova. 

Areál se skládá z vrátnice, 
přízemních skladových a vý-
robních ploch, čtyřpodlažní 
výrobní budovy, kancelářské-
ho objektu, skladů a objektu 
s vertikálním automatickým 
zakládacím systémem pro 
uskladnění cca. 5000 palet.

Výrobní areál tvoří dva mono-
bloky v nichž jsou zastoupeny 
jak výrobně-skladové prostory, 
tak prostory s administrativním 
a sociálním zázemím. Areál je 
kompletně oplocen.



VENDORA
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VÝROBNĚ SKLADOVACÍ

areál
Vážní 891 | HRADEC KRÁLOVÉ

Areál se nachází v Hradci 
Králové v ulici Vážní 
v severovýchodní části 
města v průmyslové 
zóně cca 5 km od centra 
města, přibližně 8 km od 
současného dálničního 
ukončení sjezdu EXIT Sedlice, 
dálnice D 11 a asi 3,5 km od 
plánovaného EXITu Plačice. 

Přístup do areálu je po zpevněné komu-
nikaci, umožňující vjezd jak osobním tak 
i nákladním automobilům. Před areálem 
se nachází autobusová zastávka MHD. 
Areál je napojen na veškeré inženýrské 
sítě.

V areálu se nachází objekty různého 
způsobu využití a různého stáří, tvoří 
uzavřený soběstačný výrobní a sklado-
vací areál s vlastním zázemím, s vlastní 
trafostanicí, kotelnou a čističkou odpad-
ních vod. Areál je oplocen. V součas-
nosti se v objektech realizuje převážně 
drobná výroba, skladování, kanceláře 
a prostory pro dílenskou výuku odbor-
ného učiliště. 

V letech 2006 a 2007 došlo u ně-
kterých objektů k jejich technickému 
zhodnocení a to provedením zateplení 
některých konstrukcí a výměnou výplní 
vstupních otvorů. 



OFFICE PINECREEK
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budova4

Mezi mosty 1793 | PARDUBICE

Budova se nachází 
v Pardubicích v ulici Mezi 
Mosty při pravém břehu 
řeky Chrudimky. 

V těsném sousedství se nachází tzv. 
automatické mlýny (Winternitzovy 
mlýny). Objekt je umístěn v blízkosti 
centra Pardubic. Okolní zástavbu, 
kromě automatických mlýnů, tvoří 
převážně řadová uliční zástavba. 

Budova je obdélníkového půdorysu 
s plochou střechou, nepodsklepená 
o třech nadzemních podlažích bez 
výtahu. Jedná se o budovu o třech 
traktech, kdy ve středovém je situo-
vána chodba, ze které jsou přístupné 
kanceláře po obou stranách. Na 
každém podlaží je rovněž sociální 
zařízení.



ADMINISTRATIVNÍ

budova5
OFFICE LIBUŠE

Hlaváčova 179 | PARDUBICE

Budova se nachází v širším 
centru města Pardubic
v ulici Hlaváčova. 

Okolní zástavbu dvoří bytové domy 
a obchodní akademie. Parkovací 
možnosti jsou na vlastním pozemku. 
Zastávka MHD cca do 400 m. 

Budova je vnitřní řadová, částečně 
podsklepená, o 3.NP a částečném 
podkroví. V levé části budovy je spor-
toviště (squash). V 1.NP jsou kance-
láře se sociálním zařízením, wellness 
a prodejna. Ve 2.NP a 3.NP jsou 
kanceláře, v podkroví jsou sklady.
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17. listopadu 408 | PARDUBICE

dům
ČINŽOVNÍ 

Bytový dům s nebytovými 
prostory se nachází na ulici 
17. listopadu v Pardubicích.

Jedná se lokalitu navazující na histo-
rické centrum Pardubic – náměstí 
Republiky je vzdáleno cca 750 m 
v pěší docházkové vzdálenosti. 
Cca 200 m od bytového domu se 
nachází obchodní centrum Atrium 
a železniční stanice Pardubice hl. 
nádraží je ve vzdálenosti cca 1,2 km 
od bytového domu.

Ulicí 17. listopadu prochází trolejbu-
sová linka a zastávka je ve vzdálenos-
ti cca 170 m. Budova je dvoupod-
lažní částečně podsklepená zděná 
stavba se stavebně upraveným 
a využívaným podkrovním prosto-
rem. V přízemí budovy se nachází 
dva komerční prostory a vstup do 
společných částí domu. Ve 2.NP se 
nachází tři byty a ve stavebně upra-
veném podkroví se nachází kancelář 
a kosmetické studio. V suterénu 
jsou umístěny technické prostory 
a sklepní kóje. 

NIGAR



OFFICE ARMONA

ADMINISTRATIVNÍ

budova7

Semtín 112 | Semtín

Prvorepubliková třípodlažní 
administrativní budova.
Nachází se na adrese 
Semtín 112, hned vedle 
hlavní silnice spojující
Pardubice a Lázně Bohda-
neč. 

Budova je na pozemku o výměře 
2 556 m2 a k dispozici je 17 parko-
vacích míst. Je podsklepená a sklepy 
mají celkem 433 m2. Celková užitná 
plocha včetně sklepů činí 1 442 m2,
z toho kanceláře tvoří 1 009 m2.



areál
LIHOVAR SLOVLIKER

Lidická 1322 | KUNOVICE

VÝROBNÍ
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Objekt lihovaru je
bývalý areál společnosti 
SLOVLIKER ČR s.r.o., který 
je situován mimo zastavě-
nou část Kunovic, vedle 
hlavní komunikace po levé 
straně ve směru jízdy z cen-
tra města do Míkovic.

Přístup do areálu je po zpevněné 
komunikaci, umožňující vjezd jak 
osobním tak i nákladním automobi-
lům.

V areálu jsou přípojky veškerých 
inženýrských sítí (vyjma veřejné 
kanalizace), vlastní trafostanice, 
zdrojem užitkové vody jsou tři studny 
na vlastních pozemcích. 

Areál obsahuje dostatečné místo pro 
parkování na zpevněných plochách. 
Provozním využitím byla velkokapa-
citní (denní výroba 10 000 l lihu) pa-
lírna alkoholu ze sladového ječmene 
včetně úpravy (macerace), lahvování 
a expedice.

Provoz byl pozastaven z důvodu in-
solvence, vlastníkem byl celou dobu 
udržován v provozuschopném stavu.



pozemky
PÁNOV HODONÍN

9
Pozemky se nacházejí 
v odloučené části města 
Hodonín, severovýchod-
ním směrem v části Pánov. 
Pozemky jsou přístupné po 
místní obslužné komunika-
ci, z části s nezpevněným 
povrchem.

Větší část pozemků není nijak 
využívána. V severovýchodní 
části pozemku parc. č. 1451/10 je 
umístěno několik zahradních chatek 
a menších vedlejších staveb, které 
nejsou zapsané v katastru nemovi-
tostí. Stavby jsou pravděpodobně ve 
vlastnictví uživatelů. 

V těsné blízkosti těchto staveb jsou 
ohrazeny ploty malé části pozemku 
s využitím jako zahrádky uživateli 
chatek. Podle platného územního 
plánu jsou pozemky zahrnuté do 
plochy změn, s určením pro bydlení 
„B1 – plochy bydlení v rodinných 
domech“.

Hodonín – Pánov



S REKREAČNÍMI BUDOVAMI

pozemky

pozemky

SAMOTY BRNO – LÍŠEŇ

BRNO – BYSTRC

Nádražní | BRNO - LÍŠEŇ

BRNO - BYSTRC

Pozemky jsou v místní 
části Brna Líšni. V součas-
né době je tato část Líšně 
vyhledávaná k bydlení 
vzhledem k blízkosti lesa 
a absence hluku.

Na pozemky je přístup přes zpevně-
nou komunikaci a na okraji pozemků 
jsou přípojky vody, kanalizace, elektro 
a plynu. V dosahu je MHD a dálnice.

Pozemky jsou v platném územním 
plánu vedeny jako pozemky určené 
k výstavbě objektů bydlení.

Pozemky v nejkrásnějším 
prostředí v blízkosti Brna. 

Vlastníme zde několik rekreačních 
objektů s pozemky. Objekty slouží 
k pronájmu nebo k rekonstrukci 
a k pronájmu.
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Výškovická 3052 | OSTRAVA-ZÁBŘEH

Areál se nachází v měst-
ském obvodu Ostrava-
-Zábřeh, v lokalitě zasta-
věné komerčními objekty 
a bytovými domy, podél 
ulice Výškovická, v kva-
litní tržní lokalitě, v území 
komerčně obchodní zóny, 
v návaznosti na nákupní 
centrum AVION Shopping 
Park Ostrava, IKEA, Retail 
Park a Kaufland.

Jedná se o ucelenou obchodní 
zónu s přístupy jak automobilovou 
dopravou z dálnice D1 a páteřní 
komunikace Rudná přímo přes 
obchodní zónu, dále ulicí Výškovic-
kou nebo ulicí Nákupní, vše v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou. 

Dopravní dostupnost je rovněž 
velmi dobrá městskou dopravou, 
kdy ulicí Výškovickou jsou vedeny 
tramvajové linky s vysokou frekven-
cí spojů.

Areál byl v posledních letech využit 
pro obchodní, skladové účely a ře-
meslnické provozy. Areál byl vybu-
dován v 80-tých letech minulého 
století. Pro budoucí využití tohoto 
areálu jsme vyhotovili tři studie. 

pohledávka
OSTRAVA
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dům
PYRAMIDA

REZIDENČNÍ
Ruská 73/12 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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Objekt se nachází 
v Mariánských Lázních 
v lázeňské části v ulici 
Ruská.

Jedná se o stavebně dokončený 
a zkolaudovaný bytový dům s cel-
kem 26 byty, 2 nebytovými pro-
story v úrovni ulice a s 49 vnitřními 
garážovými parkovacími stáními pro 
osobní vozidla. 

Byty jsou s dispozicemi 2+kk až 
4+kk s čistou vnitřní podlahovou plo-
chou od 52 až po 110 m2. Všechny 
byty vyjma dvou disponují vlastními 
balkóny či terasami s výměrami od 
3,4 do 82 m2. Nebytové prostory 
jsou komerčními jednotkami s okny 
(bez výkladců) s čistou vnitřní podla-
hovou plochou 64 a 78m2.
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