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Č. objektu: A3080 Název objektu: Autodílna Typ objektu: Dílny 

Parc.č.: st.2677 k.ú.: Neratovice Výměra: 1632 m2 

IM: 100813 Kolaudováno: 
Dílny údržby silničního parku 
v r.1976 Nákl.středisko 

73603,             
Pronájem UNIDO 

 

Objekt A3080 se nachází v komerční části areálu v bloku A3, vyznačeno modrou šipkou. 
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Halový objekt montované železobetonové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

železobetonové příhradové vazníky. Střešní plášť je tvořen sbírkovými panely. Ve směru západ – 

východ je situován střešní sedlový světlík ocelové konstrukce s výplní drátosklem. V objektu je 

nainstalována dráha mostového jeřábu - elektrický mostový podvěsný jeřáb s nosností 2t a elektrický 

kladkostroj s nosností 1t. Podlaha je betonová. Vrata jsou ocelová, okna rovněž ocelová s výplní 

drátosklem. Na severní a jižní straně přiléhají k budově přístavby.  Severní je jednopodlažní 

s ocelovými okny, opatřenými z vnější strany ocelovou mříží. Vrata jsou ocelová. Pro přístup na 

střechu slouží požární žebřík s ochranným košem. Krytina je živičná. Jižní přístavba je dvoupodlažní. 

Přístup z přízemí do patra zajišťuje dvouramenné ocelové schodiště s nášlapnou vrstvou z PVC. 

Podlaha je z keramické dlažby. 
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Okna jsou ocelová opatřena ocelovou mříží. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové prkénkové. Do vlastní 

haly vedou z přístavby dveře ocelové. Přístup na střechu je z východní strany po požárním žebříku 

s ochranným košem. Střecha je vybavena hromosvodem včetně přístaveb. 

DOSTUPNÉ ENERGIE: 

 

Objekt je zajištěn přívodem vody a elektřiny. Voda je pouze užitková  a hrubě filtrovaná. Objekt je 

napojen na splaškovou kanalizaci. Do objektu je přiveden optický kabel. Ze strany pronajímatele není 

zajištěno vytápění objektu. V blízkosti objektu je po mostě vedeno potrubí zemního plynu. 
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Ceny nájemného viz.tabulka. 

interní evidenční 

číslo stavby 
kategorie 

číslo 

místnosti 

výměra 

[m2] 

sazba 

Kč/m2/rok 

nájemné v 

Kč/rok bez 

DPH 

nájemné v 

Kč/měsíc 

bez DPH 

A3080 

kancelářské 

prostory 
x xx 990,00 Kč xx Kč xx Kč 

dílny, sklady x xx 800,00 Kč xx Kč xx Kč 

sociální zázemí x xx 420,00 Kč xx Kč xx Kč 

CELKEM      xx   xx Kč xx Kč 

 

Nájemné je uvedeno bez DPH. V nájemném nejsou započteny ceny za energie.  

 

FOTODOKUMENTACE: 
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