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21,10

po
d.

 č
.

nabízená cena 
Kč příjmení, jméno / firma

rok 

narození  / 
IČO

cena za m2

po
řa

dí

1 1 630 000,00 J 77 251 1

6 1 630 000,00 Vr 77 251 2

85,80

po
d.

 č
.

nabízená cena 
Kč příjmení, jméno / firma

rok 

narození / 
IČO

cena za m2

po
řa

dí

5 5 600 000,00 V . 65 268 1

13 3 162 000,00 OR Real Estate, s.r.o. 36 853 2

11 3 133 900,00 D 36 526 3

169,30

po
d.

 č
.

nabízená cena 
Kč příjmení, jméno / firma

rok 

narození / 
IČO

cena za m2

po
řa

dí

4 8 600 000,00 TONZA REALITY spol., s.r.o. 50 797 1

3 7 500 000,00 V 44 300 2

8 5 521 600,00 K 32 614 3

Na Petynce 987/101 - provozovna - ZP 5 445 300 Kč m
2 

Nebytová jednotka č. 1690/314 o výměře 85,80 m2 v budově č. p. 1690 (Bělohorská 128), která je součástí
pozemku parc. č. 153/1, se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 858/12366 na společných částech domu

č. p. 1690 (Bělohorská 128), na zastavěném pozemku parc. č. 153/1, vše v katastrálním území Břevnov,
obec Praha. 

Bělohorská 1690/314 - provozovna - ZP 1 679 300 Kč m
2 

Prodej nebytových jednotek ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídku
Nebytová jednotka č. 987/101 o výměře 169,30 m2 v budově č. p. 986 a 987 (Na Petynce 36 a 38), která je

součástí pozemku parc. č. 586 a 587, se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1693/17621, na společných
částech domu č. p. 986 a 987 (Na Petynce 36 a 38), na zastavěném pozemku parc. č. 586 a 587, vše v

katastrálním území Střešovice, obec Praha. 

Nebytová jednotka č. 1688/307 o výměře 21,10 m2 v budově č. p. 1688 a 1689 (Bělohorská 122 a 124), která
je součástí pozemku parc. č. 162/1, se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 211/26768 na společných
částech domu č.p. 1688 a 1689 (Bělohorská 122 a 124), na zastavěném pozemku parc. č. 162/1 a funkčně
souvisejícím pozemku parc. č. 164/3, vše v katastrálním území Břevnov, obec Praha.

Bělohorská 1688/307 - garáž - ZP 705 000 Kč m
2 

Prodej nebytových jednotek ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídku

Prodej nebytových jednotek ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídku
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44,70

po
d.

 č
.

nabízená cena 
Kč příjmení, jméno / firma 

rok 

narození / 
IČO

cena za m2

po
řa

dí

123,40

po
d.

 č
.

nabízená cena 
Kč příjmení, jméno / firma

rok 

narození / 
IČO

cena za m2

po
řa

dí

Prodej nebytových jednotek ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídku
Nebytová jednotka č. 1654/399 o výměře 123,40 m2 v budově č. p. 1653, 1654 a 1655 (Bělohorská 106, 108

a 110), která je součástí pozemku parc. č. 935, se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1234/37349, na

společných částech domu č. p. 1653, 1654 a 1655 (Bělohorská 106, 108 a 110), na zastavěném pozemku

parc. č. 935 a funkčně souvisejícím pozemku parc. č. 933/8, vše v katastrálním území Břevnov, obec

Praha. 

Bělohorská 1654/399 - kryt CO - ZP 1 060 700 Kč m
2 

Prodej nebytových jednotek ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídku
Nebytová jednotka č. 1655/318 o výměře 44,70 m2 v budově č. p. 1653, 1654 a 1655 (Bělohorská 106, 108 a

110), která je součástí pozemku parc. č. 935, se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 447/37349 na

společných částech domu č. p. 1653, 1654 a 1655 (Bělohorská 106, 108 a 110), na zastavěném pozemku

parc. č. 935 a funkčně souvisejícím pozemku parc. č. 933/8, vše v katastrálním území Břevnov, obec

Praha. 

Bělohorská 1655/318 - sklad - ZP 1 206 500 Kč m
2 

Stránka 2 z 2


