PRONÁJEM

Pronajmeme sklad PHM (nafty) v
Ostravě, v části obce Kunčičky, s
celkovou kapacitou více než 1.400
m³ paliva
okres Ostrava-město , obec Ostrava - zak.č. 9831
GPS: 49° 48' 47,42'', 18° 17' 50,28''

150 000 Kč/měsíc
+ DPH a energie, cena k jednání
Kontakt na makléře:
Dědek Petr
petr.dedek@genera.cz
608118205
Pronajmeme sklad PHM (nafty) v Ostravě, v části obce Kunčičky, se železniční vlečkou a skladovacími
nádržemi o celkové kapacitě více než 1.400 m³ paliva.
Výměra pozemků 10 023 m2
Zastavěná plocha 1 157 m2

Popis:
●

●

●

●

●

●

3

sklad PHM s celkovou kapacitou více než 1.400 m , v Ostravě - části obce Kunčičky,
v současné době "jednoproduktový" sklad pro skladování nafty a biosložek do nafty,
k dispozici celkem 9 ks venkovních skladovacích nádrží (2 x 50 m3, 1 x 60 m3, 4 x 100 m3 a 2 x
250 m3) a 9 ks nádrží umístěných ve skladovací hale (7 x 50 m3 a 2 x 32 m3),
sklad se nachází podél trati ČD ve směru Ostrava – Frýdek-Místek a je obsloužený železniční vlečkou,
pro silniční dopravu je přístupný z ulice Lihovarská,
celková výměra pozemků činí 10.023 m2, z toho zastavěné plochy 1.157 m2.

Pozemky:
●

●

celková výměra pozemků: 10.023 m2,
z toho:
zastavěné plochy 1.157 m2.
❍

Energetická náročnost budov: G **).

*) Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud

zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních
materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
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