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$(document).ready(function(){ $(".thumb_images img" ).mouseover(function() { $(".images .image
img").attr("src",this.src.replace("/95/","/400/")); $(".images .image a").attr("href",this.src.replace("/95/","/800/")); });
$(".images .image img" ).click(function() { src = $(".images .image img").attr("src").replace("/400/","/800/") e =
$(".thumb_images .thumb_box a" ); for (index = 0; index Adresa
Držovice, okres Prostějov, kraj Olomoucký
Sebastiniho
Loader.load()
function odpoved(geocoder) { /* Odpověď */ if (!geocoder.getResults()[0].results.length) { alert("Tohle neznáme.");
return; } var vysledky = geocoder.getResults()[0].results; var data = []; while (vysledky.length) { /* Zobrazit všechny
výsledky hledání */ var item = vysledky.shift() var xx = item.coords.toWGS84(2); var center =
SMap.Coords.fromWGS84(xx[0], xx[1]); var m = new SMap(JAK.gel("mapa"), center, 15);
m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable(); m.addDefaultControls(); var layer = new SMap.Layer.Marker();
m.addLayer(layer); layer.enable(); var marker = new SMap.Marker(center, "myMarker", {});
layer.addMarker(marker); return } } var query = " Sebastiniho, Držovice "; new SMap.Geocoder(query, odpoved,
{url: "geocode.php"});

Pronájem, Komerční objekt, Kanceláře, 191 m²
Cena

24 000 Kč

Užitná plocha:

+ energie
191 m2

Podlaží umístění:
Podlaží celkem:
Energetický štítek:
Stav objektu:
K dispozici:

2
2
C
velmi dobrý
Ihned

Popis

Dlouhodobý pronájem nebytových prostor v blízkosti nájezdu na dálnici D46 Olomouc - Vyškov. Jedná se o
kancelářské prostory v 1. patře se samostatným vstupem v objektu stavebnin PRO-DOMA. Prostory jsou
zabezpečeny elektronickým zabezpečovacím systémem. Jedná se o pronájem nebytových prostor, které tvoří
recepce, kuchyňka, jednací místnost/archiv a 4 samostatné kanceláře. Jedná se o reprezentativní prostory vhodné
např. pro projekční kancelář, sídlo stavební firmy, finanční poradenství – výhodou je možná spolupráce se
stavebninami. Velmi dobrá navigace klientů a dostupnost objektu.
Celková podlahová plocha kancelářských prostor činí: 191 m2
Stavebně technický stav: velmi dobrý
Občanská vybavenost: kompletní
Měsíční platby: nájemné 24.000,- Kč + DPH, energie 6.000,- Kč + DPH, vratná jistota 30.000,- Kč. V ceně nájmu

4/7

CM Reality

jsou 4 vyhrazená parkovací stání. Dále je možnost si pronajmout garáž, situovanou přímo u objektu. Provize RK
20.000,- Kč

Kontaktujte

Ing. David Foretek
Mobil: 777 619 939
foretek@cmreality.cz
vedoucí kanceláře
finanční poradenství, hypoteční úvěry
Dotaz na makléře Poslat známému

Jméno *

Telefon *
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Email

Nemovitost

Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*

Email známého*

Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
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var sample = "Pronájem, Komerční objekt, Kanceláře, 191 m2 [číslo 1216]" $(".nemovitost_link
input").val(sample);
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