
 

Obchodní podmínky: Pro investora, který má zájem o zprostředkování nabytí práva užívat prostor vyhledané 

nemovitosti. Získá informace z jednání ze statutární či jí  pověřenou  osobou z  prohlídky  nemovitosti,  z 

předložené stavební dokumentace k věci a  v čase,  z posouzení stavu nemovitosti v obecné rovině, a může  tak 

zvážit, zda učiní podání nabídky akceptovatelné ceny nájmu.   
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Popis: 
Nově vznikající OC Strakonická vyroste na hlavním tahu z Prahy směr Lahovický most -  Dobříš, 

Příbram, Strakonice. Umístění této novostavby je v ulici Strakonická v těsné blízkosti jedné z 

největších prodejen HORNBACH Velká Chuchle v ČR. Vedle HORNBACHu se plánuje výstavba 

potravinářského řetězce LIDL. Umístění OC Strakonická přímo u hlavní silnice umožňuje maximální 

viditelnost a jednoduchý přístup. Samozřejmostí OC Strakonická je parkování, které bude připraveno 

přímo sjezdem a výjezdem z hlavní silnice před showroom, dále pak i parkování u skladů v rámci 

zásobování obchodních jednotek. OC ve dvou podlažích má 12 obchodních jednotek a  každá má cca 

643 m2 s vlastním zázemím a skladováním.  

 

 
 

OC Strakonická je právě ve fázi podané Žádosti o vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení 

ve sloučeném řízení, a předpoklad vydání ÚR + SP do konce roku 2020. Zahájení stavby  cca 

I/IV/2021, kolaudace je plánovaná  do konce III/IV/ 2021.  

V současné době jsme zahájili aktivní vyhledávání budoucích nájemců, jsme připraveni začít jednat o 

podmínkách nájemní smlouvy a jsme připraveni uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. 

K dnešnímu dni je k dispozici cca 1.800 m2 volných prostor.  

Obchodní jednotka bude budoucímu nájemci zpřístupněna v momentě hrubé stavby a předána ve stavu  

shell & core k dokončení nájemcem dle jeho představ. Nájemné bude hrazeno po předání jednotky 

zkolaudované k jejímu účelům. Minimální doba nájmu je stanovena 5 let. 

 

Cena: sklady 8 EUR/m2 (1PP), showroom, mezipatra 13 Eur/m2(1NP,2NP) 

Nájemné je uvedeno za jeden měsíc + DPH + služby 


