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INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

Perfektní technický stav celého areálu
Předmětem prodeje je multifunkční areál 
v perfektním technickém stavu, postavený 
v roce 2003 na vlastním, rovinném pozem-
ku o celkové výměře 3.839 m2, v Praze 10, 
na okraji městské části Uhříněves, v  ko-
merční zóně, ul. Bečovská, s výbornou do-
pravní obslužností.
Příjezd je zajištěn prostřednictvím asfalto-
vé obecní komunikace. Okolí areálu tvoří 
skladové a výrobní haly. PENB není zpraco-
ván (třída G).
Nadstandardní materiály, provedení a  za-
řízení.

PRODEJ 
MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU, 
Praha 10 – Uhříněves

Objekt, který by mohl odpovídat předmětu 
vašeho podnikání, potřebám vaší 
společnosti s ohledem na prezentaci vašich 
produktů, s vytvořeným zázemím pro vaše 
zaměstnance a skladovými prostory pro 
uskladnění výrobků a zboží. 
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Zahájena další etapa výstavby sedmi RD 
s  garáží a  vlastní zahradou. Praktická dis-
pozice s  možností klientských změn –  do-
končení dle vlastních představ. Platba až po 
kolaudaci. 

Předmětem prodeje jsou nové, nepodsklepe-
né, zděné rodinné domy s  garáží, o  jednom 
nadzemním podlaží a  podkroví –  střecha 
sedlová. Pozemky o  výměře od 291 m2 do 
430 m2, situované v  klidné části obce Býkev, 
okres Mělník. Domy jsou stavebně samostat-
né, na sebe navazující garážemi, dispozice 
domu je 4+1, čistá užitná plocha domu s ga-
ráží činí 122 m2. První podlaží sestává ze zád-
veří a chodby, ze které je přístupná koupelna 
se sprchovým koutem a  toaletou, dále pak 
z kuchyně a prostorného obývacího pokoje se 
vstupem na zahradu. Podkroví sestává z haly, 
ze které je přístupná velká koupelna s vanou 
a  toaletou, ložnice a  dva neprůchozí pokoje. 
Velmi dobrá dopravní dostupnost – jen 8 km 
od exitu 18 dálnice D8, či 5 km od Mělníku 
(kompletní občanská vybavenost) a cca 35 km 
od Prahy. PENB třída C. 

Bližší informace v RAKu.
T: 602 433 665
E: soukup@rak.cz
www.rak.cz/developerske-projekty

PRODEJ III. ETAPY ZAHÁJEN
Lokalita: Býkev, okr. Mělník

7 x rodinný dům 4+1 s garáží

Služby pro developery
Developerským a stavebním společnostem, in-
vestorům realizujeme prodej v rozsahu služeb:

 » představíme prodejní plán

 » nabídneme mix marketingových nástrojů 
vedoucích k maximální podpoře úspěš-
ného prodeje

 » analyzujeme úspěšnost nabídky na trhu

 » pravidelně reportujeme o vývoji zakázky

 » zajistíme profesionální 100% prodejní 
servis

 » usnadníme a zrychlíme fi nancování

 » poskytneme individuální právní servis

 » poskytneme reprezentativní prostory 
v centru Hlavního města Prahy
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PARTNERSTVÍ

Lesní divadlo v Řevnicích je unikátní přírodní 
scéna a je ve středních Čechách ojedinělé. Pro 
svou nenapodobitelnou atmosféru je každé 
léto vyhledáváno mnoha diváky, aby si v klid-
ném prostředí lesa mohli vychutnat různá 
představení, festivaly, koncerty a další akce.

Bylo založeno roku 1916 továrníkem Vác-
lavem Čekanem s  podporou řevnického 
okrašlovacího spolku. O dva roky později bylo 
vystavěno hlediště, šatny a  dřevěné lavičky 
v  hledišti. V  letech 1971–73 proběhla rekon-
strukce areálu do dnešní podoby. Další rozvoj 
areálu se datuje do roku 2014, kdy bylo po-
staveno nové moderní pódium a v současné 
době se celý areál zvolna modernizuje.

Je nám ctí, že se již 8. rokem můžeme 

prezentovat jako partner Lesních slavností, 

a že vám můžeme představit Lesní divadlo 

a program divadelních představení.








