Investiční příležitost

Pozemek - Karlovy Vary
Základní údaje

Přehled

Lokalita

•

Kompaktní pozemek z části zastavěný bývalým pivovarem, možné využít k vystavění rezidenčního
bydlení/administrativních budov/maloobchodu či jejich kombinací

•

Pozemek je situován v katastrálním území Rybáře, které se nachází severně od řeky Ohře

•

Snadný přístup k pozemku umožňují ulice Sokolovská a Kamenná

•

Velikost pozemku je 27 282 m2

•

Územní plán umožňuje výstavbu obytných budov, administrativních a kancelářských budov,
restaurací, prodejen a dalších

•

Pozemek se nachází v Karlových Varech - Rybáře

•

V blízkosti je dálnice D6 spojující Prahu - Karlovy Vary - Cheb – Německo

•

V těsné blízkosti je ulice Sokolovská, která spojuje Karlovy Vary - Rybáře a Karlovy Vary – centrum

•

Pozemek je obklopen obytnou oblastí, v blízkosti je Baumax, supermarket Albert, Lidl, Kaufland,
Nákupní centrum Sedmičky a vlakové nádraží Karlovy Vary
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1 Nabízený pozemek
2 D6 dálnice
3 Baumax
4 KV vlakové nádraží
5 Ulice Sokolovská
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Transakční proces

•

Majitel uvažuje o prodeji aktiva

•

Deloitte je zapojen jako poradce majitele

Miroslav Linhart
•
mlinhart@deloittece.com
+420 737 235 553
•

Zájemci o účast v procesu potenciální transakce jsou žádáni, aby vyjádřili svůj zájem písemně
firmě Deloitte
Žádáme Vás, aby poskytnuté informace były zachovány jako přísně soukromé a důvěrné
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