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Areál Letovice - příležitost pro developery a investory

092-106-243380

Lokalita Blansko, Letovice

Nabízíme k prodeji areál  v blízkosti centra Letovic na pozemku o 
výměře 6.475 m2, který zahrnuje výrobní budovu, admin. budovu, 
kovové přístřešky, budovu skladu. Součástí areálu jsou inženýrské sítě, 
v současné době odpojené, oplocení s vraty a zpevněné plochy. Hlavní 
budova má 3 NP a využitelné podkroví, konstrukce je betonový skelet s 
vyzdívkami, se sedlovou střechou, technický stav odpovídá stáří 
objektu.  Areál je vhodný dle územ. plánu k přestavbě na plochu pro 
bydlení v bytových domech, zejména hlavní budova je vhodná pro 
přestavbu na multifunkční objekt s kancelářemi a byty. Přilehlé pozemky
jsou díky rovinatému terénu vhodné pro zástavbu rodinnými domy. 
Možno za samostatnou cenu přikoupit také přilehlé pozemky o výměře 
12.983 m2.

Poznámka k ceně

Ulice

3.0Podlaží

Energetická náročnost budovy

Účel

nejnižší podání

G - Mimořádně nehospodárná, podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Fotografie

3

Nákladní výtah

V domkách

ano

Užitná plocha

Horní patra

Upřesňující lokalita

Výrobní

Cena

2716 m2

Ev. č.

2 000 000 CZK

0 kWh/m2 za rok

Letovice

Popis

Ukazatel energetické náročnosti 
budovy
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Definice

6475 m2

Ostatní stavby

odpojeno

kovový přístřešek v areálu

Elektřina

není

Majitel

420 608666555

Výrobní areál s pozemky vhodnými pro výstavbu rodinných domů.

Jiří Kozumplík

Volné od

jiri.kozumplik@century21.cz

Vlastnictví

kanceláře, kovové přístřešky, skladovací prostory

ihned

Plyn

Plocha parcely

Parkování

Další fotografie

Pozemky 11013m2 - vhodné pro 
výstavbu RD

Výrobní objekt Rozdělení pozemků na výrobní 
areál (modře) a pozemky určené 

pro výstavbu RD (žlutě)

Vnitřní prostoryKovový přístřešek Administrativní budova
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Půdní prostoryVnitřní prostory Skladovací prostory

Příjezdová cesta - z ulice V 
domkách

Pohled z pozemku na výrobní 
objekt

2. příjezd - přes areál jiné firmy
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Výrobní objekt
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Rozdělení pozemků na výrobní areál (modře) a pozemky určené pro výstavbu RD (žlutě)
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Pozemky 11013m2 - vhodné pro výstavbu RD
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Kovový přístřešek
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Administrativní budova
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Vnitřní prostory
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Vnitřní prostory
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Skladovací prostory
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Půdní prostory
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Příjezdová cesta - z ulice V domkách
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2. příjezd - přes areál jiné firmy
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Pohled z pozemku na výrobní objekt
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jiri.kozumplik@century21.cz

Email

Najdete nás
Telefon

+420 608 666 555Mgr. Jiří Kozumplík

Makléř

realitas@century21.cz

Email

CENTURY 21 Realitas

Telefon

252 28, Černošice

Otevírací doba: pondělí - pátek 9-17 hod., v ostatní době na základě dohody.

Mokropeská 2026

Adresa

+420 608 666 555


