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číslo zakázky: 205-NP06972

poloha objektu: samostatný

druh objektu: cihlová

stav objektu: před rekonstrukcí

zastavěná plocha: 119 m2

užitná plocha: 206 m2

plocha parcely: 489 m2

počet podlaží objektu: 4

Velmi prostorný rodinný dům se třemi byty v klidné části Strašnic

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST. Prodej rodinného domu se třemi byty (celková užitná plocha 206 m2), sklepem (80 m2),
půdou (34 m2) a zahradou v klidné a žádané části Strašnic. K domu náleží pozemek 489 m2, zastavěná plocha je
119 m2. Dům má čtyři podlaží, tři podlaží jsou obytná. V každém podlaží se nachází jedna bytová jednotka. Byty v
prvním a druhém podlaží s dispozicí 3+1 a s výměrou 80 m2 mají stejný půdorys, podkrovní byt má dispozici 2+kk a
výměru 46 m2.

Cena: 22 500 000 Kč
včetně právních služeb, advokátní úschovy a provize. Nemovitost bude prodána nejlepší nabídce.

PENB: G
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ÚDAJE O RD DOUBRAVČICKÁ 2082 
 

 
4 podlaží 
3 byty, sklep, půda, zahrada 
1.NP – byt 3+1, 80 m2 (komora, koupelna s vanou, samostatné wc) 
2.NP – byt 3+1, 80 m2 (komora, koupelna se sprchou, samostatné wc, balkón) 
3.NP – byt 2+kk, 46 m2 (koupelna se sprchou a wc, možnost zvětšení bytu - byt 
sousedí s půdou o velikosti 34 m2) 
1.PP – sklep, 80 m2 
 
 
 
Před kompletní rekonstrukcí –  stav domu je detailně popsán v technickém průkazu 
nemovitosti 
 
Parkování - na ulici před domem nebo na zahradě 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



LOKALITA 
 

 

V místě najdete kompletní občanskou vybavenost včetně dětských hřišť, školních 
zařízení, zdravotní péče a sítě obchodů a služeb.  
Dům se nachází jen pět minut chůze od metra Skalka a tři minuty chůze od 
tramvajové zastávky Dubečská nebo Na padesátém. 
 

 

 
 

 
 
 

Doprava 
tramvajová stanice Na Padesátém  
autobusová zastávka Na Padesátém nebo Dubečská 
metro Skalka 
nájezd na Jižní spojku 



 
 
Obchody 
Albert, Jysk, Kik, Tesco, Billa, Lidl 
prodejna Mall.cz (V korytech)  
 
Gastronomie 
restaurace - Pizza Veranda na Průběžné, restaurace U Kašpárka (Dubečská 74/4) 
Créme de la Créme (cukrárna na Průběžné) 
Café Astra 
 
Školky, školy 
MŠ Barevná školička - V olšinách, MŠ Nučická, (soukromá) MŠ Genius, MŠ 
Rembrandtova, MŠ Anglická školka a škola Kryštof 
ZŠ Gutova, ZŠ Olešská, Anglická školka a škola Kryštof, ZŠ V Rybníčkách 
SŠ Střední škola elektrotechniky a strojírenství  
Gymnázium Voděradská  
Metropolitní univerzita  
 
Hřiště a sportoviště 
hřiště Nedvězská, Světická, Nučická, Sídliště Skalka 
dopravní hřiště Nosická 
venkovní posilovna Křenická 
veřejné hřiště na míčové hry Aldašínská 
areál Gutovka 
Škoda Icerink (zimní stadion) 
Minigolf Gutovka 
 
Zdravotnictví 
BENU Lékarna  
Poliklinika 
 
Další služby 
Městská knihovna v Praze - Skalka 
Čerpací stanice Benzina / CNG Texaco  
Spousta dalších firem / služeb pro motoristy i sportovce (cyklisty, lyžaře...) - vše v 
okruhu do 1 km 
Autoservisy (Průběžná, s.r.o., Garant, Bláha & Marek, HAGEN, s.r.o., RoJa Praha, spol. 
s r.o.,...) 
Ruční myčky (Wash&Go Průběžná, Bezkontaktní Myčka Strašnice) 
Sport VADUS, Montana ski servis, Flowcycles 
 

http://mall.cz/


Gutovka -  velký sportovní areál pro celou rodinu, s největší venkovní lezeckou stěnou 
ve střední Evropě. Je hned u stanice metra Strašnická a má tu výhodu, že jsou tu 
různé atrakce s vodou  i lanové centrum pro nejmenší. Dobrodružství zaručeno. 
 
 
Projekt drážní promenády, dokončení je naplánováno na rok 2024 
 

 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/sportovni-areal-gutovka-relaxacni-areal-pro-navs
https://mestemnakole.cz/2020/12/co-prinese-vrsovicka-drazni-promenada/

