
PRODEJ S POZEMKEM HALY “B” 

v Příbrami, ul. Evropská



VÝMĚRA POZEMKŮ
2- výměra pozemků (zastavěná plocha) celkem 999 m

2- užitná plocha 1 219 m
3- obestavěný prostor 8 828 m

VZDÁLENOSTI
- Praha 60 km (R4)
- Plzeň 60 km
- Rozvadov 129 km
- Strakonice 65 km (R4)
- letiště Lhota 6 km

POPIS NABÍDKY

V současné době je v této lokalitě velmi omezená nabídka srovnatelných nemovitostí.

Nabídková cena je: 8.900.000,- Kč.

Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 
2pozemcích, a to parc. č. 3614/8 o výměře 933 m , zastavěná plocha a nádvoří a parc. 

2č. 3614/9 o výměře 66 m , zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci 
Příbram.

Nabízená hala s pozemky je součástí bývalého výrobního areálu, který se nachází 
na adrese Jinecká 319, Příbram I.  

K prodeji je připravena jako samostatný funkční celek se zajištěnou dopravní 
obslužností a výhodnou polohou u ulice Evropská, což jí zajišťuje vynikající 
dostupnost centra města a hlavních výpadových komunikací. Navíc je na velmi 
viditelném místě, což je velká výhoda i pro budoucí marketingové využití.

Evropská ulice je hlavním silničním přivaděčem do Příbrami od rychlostní 
komunikace R4 (Praha – České Budějovice), proto se její okolí dynamicky rozvíjí 
(podnikatelské subjekty). Jedním z důvodů je i vysoká frekvence počtu 
projíždějících automobilů, která má vzrůstající tendenci. 

Stavba haly byla dokončena v roce 1992 a je napojena na inženýrské sítě (elektřina, 
vodovod a kanalizace). Její současný stavebně–technický stav odpovídá datu 
výstavby a umožňuje okamžité zahájení podnikatelské činnosti, a to včetně 
případného dalšího rozvoje na přilehlých pozemcích s tím, že hala je v současné 
době částečně pronajata, což znamená pro nového vlastníka okamžitý výnos.

Návrh možného budoucího využití: lehká výroba, skladování, služby a obchod 
(prodej a servis automobilů, prodej potřeb pro kutily a zahrádkáře, ...).

(viz. www.parkevropska.cz)

www.parkevropska.cz
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TECHNICKÝ POPIS BUDOVY

Jedná se o samostatně stojící průmyslový objekt, částečně podsklepený, o dvou 
nadzemních podlažích, ve třech výškových úrovních. Nosnou konstrukci tvoří DP 
systém s vloženou ocelovou konstrukcí, který umožnil jednolodní uspořádání.

Základové konstrukce včetně podkladových betonů jsou provedeny na 
štěrkopískové lože tl.100 mm, podkladní betony mají tl.100 mm a jsou vyztuženy 
armovací sítí typu KARI, velikost ok 150x150 mm. V základové konstrukci, kde jsou 
větší prostupy (topné kanály), jsou překlady provedeny z I nosičů, na které jsou 
ukotveny panely DP systému. 

Svislé konstrukce jsou tvořeny v převážné části z prvků DP systému, ostatní zdivo je 
provedeno Cdk bloků v tl.250 a 300 mm na MCV, příčky jsou provedeny v tl.100 a 
150 mm z dutých cihel. Omítky jsou převážně vápenné.
Izolace proti vodě jsou provedeny z těžké lepenky Bigagit, podklad je napuštěn 
penetračním lakem.

Střecha je sedlová s mírným spádem a opatřená hliníkovou plechovou krytinou, 
klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu, v technologických 
prostorech je keramické obložení stěn, schody ocelové, povrch podlah převážně 
mazanina opatřená nátěrem, okna jsou dřevěná zdvojená, napojeno na vodovod a 
kanalizaci.

Stavba byla dokončena v roce 1992.

2Celková kapacita objektu: 1219 m
Světlá výška haly pod vazník: 5,76 m
Světlá výška haly do hřebene: 7,53 m

3Obestavěný prostor: 8.828 m

K dispozici je aktuální zaměření současného stavu budovy (dvg), komerční plány 
budovy, výškopis a polohopis areálu a zaměření inženýrských sítí.

Stavebním úřadem v Příbrami je vydáno stavební povolení s nabytím právní moci 
na stavbu NTL plynovodu a kotelny.

www.parkevropska.cz
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POPIS OBLASTI

POPIS ÚZEMÍ

Dle územního plánu se hala nachází ve stabilizovaném území určeném jako výrobní 
plochy, čímž se rozumí plochy k umístění činností s funkčním využitím:

pro stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, obchod a služby všeho druhu, 
plochy a zařízení ke skladování a zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci;

pro stavby a zařízení pro zemědělské hospodaření, plochy a zařízení pro 
skladování plodin, hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, manipulační 
plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, veterinární zařízení.

V lokalitě jsou připravovány další významné komerční projekty, mimo jiné výstavba 
hobbymarketu Baumax. Na tuto výstavbu je již vydané platné stavební povolení, přičemž 
byla již realizována výstavba chodníku, která spojuje tuto stavbu s centrem města.

www.parkevropska.cz
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Příklady dalších významných podnikatelských subjektů v lokalitě

LOKALITA

Adresa areálu: Jinecká 319, 261 01 Příbram
GPS souřadnice: 49°41'46.562"N, 14°0'53.513"E

Polohu Příbrami lze vymezit i vzdáleností od dalších měst jako je:
na severovýchodě Praha (60km), 45 minut jízdy
na západě Plzeň (60 km), 45 minut jízdy
na jihu Písek (60km) a Strakonice (65 km), obě 60 minut jízdy
a na jihovýchodě Tábor (83 km), 78 minut jízdy

www.parkevropska.cz
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POPIS LOKALITY

Město Příbram
Město Příbram se nachází v jihozápadní části  středních Čech cca 60 km
jihozápadně od Prahy. Území města je členěno do 9 částí. Příbram
je okresním městem stejnojmenného okresu, který dle nového územněsprávního
členění náleží do středočeského kraje.

Okres Příbram

Dopravní dostupnost
 - 60 km jihozápadně od Prahy
 - V těsné blízkosti hlavní komunikace (Evropská) ve směru na Prahu a Plzeň
 - výborná dopravní dostupnost automobilem
 - poloha nedaleko plánovaného kruhového objezdu, výborná viditelnost
 - na protějším pozemku plánovaná výstavba Baumaxu

www.parkevropska.cz
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Ve vzdálenosti 6 km od Příbrami se nachází v obci Dlouhá Lhota - veřejné vnitrostátní letiště.
Ze strategického hlediska je důležité kvalitní napojení na Prahu rychlostní komunikací R4.



Dopravní obslužnost Areálu Evropská Příbram

Areál je možné dopravně obsloužit třemi příjezdy z rúzných směrů, z nichž
hlavním je příjezd z ulice Jinecká, který umožňuje nově vybudovaná
okružní křižovatka, o průměru cca 37m, v místě předchozí křižovatky ulic
Jinecká a Evropská.

Dopravní dostupnost centra Příbrami, kde se nacházejí veškeré důležité úřady
a finanční instituce - 5 minut automobilem, cca 10 min pro pěší.
Vjezd označený jako číslo 3 byl odborem správy silnic povolen 8.3. 2010
a slouží jako další možná varianta, jak dopravně zabezpečit přístup do jižní
části areálu, a to z místní komunikace ul. Gen. Tesaříka.

www.parkevropska.cz

PRODEJ S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská HALY “B”  

Nová
okružní

křižovatka

Plánovaná výstavba
obchodního

centra Baumax



MAPA POZEMKŮ

www.parkevropska.cz
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Rekapitulace faktorů ovlivňujících nabídku:

nabízená hala tvoří jeden funkční celek a je připravena k okamžitému podnikatelskému 
využití = úspora času a peněz

vlastní podnikatelská činnost (skladování, výroba, obchodní a administrativní činnost, ...)

případně pronájem dalším podnikatelským subjektům
(možná kombinace obou možností)

zvážení finančních nákladů na pořízení pozemku podobných parametrů, vybudování IS
a následnou výstavbu obdobné nemovitosti

v případě výstavby na „zelené louce“ musí investor nyní také počítat se zvýšenými 
náklady na vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (viz. vyhláška č. 48 z roku 2011)

možnost dalšího rozšíření na sousední pozemky v rámci stávajícího areálu, a to včetně 
umožnění dopravní obslužnosti a připojení na dostupné inženýrské sítě

vynikající dopravní obslužnost - na jedné straně vynikající dostupnost centra města 
Příbram, ale zároveň jedinečná poloha u ulice Evropská, která je hlavním silničním 
přivaděčem od rychlostní komunikace R4 (Praha – Strakonice) a pokračuje dále směr 
Plzeň a Rozvadov

jedinečná poloha v dynamicky se rozvíjející lokalitě, ale stále ještě v intravilánu města 
Příbram (např. v těsné blízkosti naplánována výstavba hobbymarketu firmy BAUMAX 
(platné stavební povolení))

podnikatelská příležitost obchodního využití velké frekvence automobilové dopravy 
(15 000 aut / den)

nemovitosti jsou komodita se stabilním a dlouhodobým růstem a ochrání tak investora 
před inflací a růstem spotřebitelských cen 
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Kontakt:

Knol Plus a.s.

Kancelář:
Jindřicha Plachty 3163/28
150 00, Praha 5 - Smíchov

Sídlo společnosti:
Jinočanská 275/2a

161 00, Praha 6 - Ruzyně

Kontaktní osoba:
Martin Knol, MSc, MBA
tel.: +420 602 383 940
e-mail: martin@knol.cz

www.knol.cz
www.parkevropska.cz
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