SPECIFIKACE
nebytové jednotky č. 104 v domě
č. p. 610 k. ú. Nové Město, Žitná 23

POPIS PROSTOR
Prohlášení vlastníka ze dne: 10. 10. 2001
Podíl městské části Praha 1 na společných částech domu: 3147/35402
Stavební určení: prodejna
Poslední využití jako (datum): prodejna obuvi
Podlaží: 1. NP, 1. PP, 2. PP
Podlahová výměra: 314,70
Virtuální prohlídka ze dne 1. 8. 2021
Dispozice: viz samostatný plánek
Vedlejší prostory: sklad v 1. a 2. PP

ENERGIE/SLUŽBY:
Plyn (ČSN 38 6405):
Využíván k: není zaveden
Odhadovaná výše záloh: 0,0

Revize plynových rozvodů: (datum)
Revize plynových spotřebičů: nejsou instalovány

Elektřina (ČSN 33 1500):
Využívána: běžná spotřeba, topení, klimatizace, VZT
Odhadovaná výše záloh: 2.730,- Kč
Revize:
Teplá užitková voda
Odhadovaná výše záloh: 1.700,- Kč
Studená užitková voda
Odhadovaná výše záloh: 900,- Kč

ZÁVADY JEDNOTKY:
Bez zjevných závad.

POPIS PROSTORU:
NP se nachází v 1. NP, 1. PP a 2. PP domu Žitná 610/23, na rohu ulice Štěpánská.
Vstup do NP je z domu. Další vstup je z ulice Žitná, který je chráněný elektricky ovládanou mříží, kterou
lze vytáhnout pouze z prodejny a slouží pro vstup zákazníků do prodejny. V prodejně jsou výkladce do
ulic Žitná a Štěpánská.
V 1.NP se nachází prostor samotné prodejny a zázemí ve zvýšeném podlaží na galerii – kanceláře,
kuchyňka, WC a umývárna. V 1. PP se nachází skladovací místnost o ploše 120,3 m2, pro kterou je
možné použít malý nákladní výtah z 1.NP v zázemí prodejny, nebo úzké schodiště. Nákladní výtah slouží
pouze pro tento nebytový prostor. V 2. PP se nachází další sklad.
Topení a teplá voda v NP je z centrální kotelny v domě, pouze skladový prostor v 1. PP má možnost
vytápění vzduchotechnikou.
Prostor je kolaudován jako prodejna obuvi (nepotravinářského zboží).

ODKAZ NA 3D prohlídku:
NP - Žitná 610/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město - NP 104 (6100104) (matterport.com)

