
INVESTIČNÍ NABÍDKA KOMERČNÍCH PLOCH  

OBCHODNÍ PROSTOR - RESTAURACE

Cena: 85.000,- CZK za m2

Frekventovaná lokalita, rohový reprezentativní vstup, variabilita 

rozdělení a propojování – možnost dokoupení parkingu

ul. Prosecká, P9



Developerský projekt: Rezidence Prosecká Vyhlídka 

Web: proseckavyhlidka.cz

Rok výstavby budovy - 2000

Rok budoucí rekonstrukce budovy - 2022 

Přesná adresa: ul. Prosecká 73/69, Praha 9 - Prosek 



Lokalita 

Prosek má i své novodobé centrum s moderními stavbami a velmi
dobrou infrastrukturu. V místě a jeho bezprostředním okolí je k dispozici
kompletní občanská vybavenost včetně vzdělávacích a zdravotnických
zařízení, obchodů i restaurací.

Jako zjevení pak působí starý Prosek, který zahrnuje nádherné vyhlídky
na město, přírodní památku Prosecké skály a také vinici Máchalku ve
svahu jen 10 metrů pod rezidencí Prosecká vyhlídka.

KOUZLO STARÉHO PROSEKU.
O PROJEKTU

Unikátní projekt Prosecká Vyhlídka se nachází na rohu ulic Prosecká a 
Na Rozhraní na Praze 9 na starém Proseku.
Prosek je rezidenční čtvrtí, která v posledních letech prochází značnými
změnami. K překvapení mnohých avšak zjistíme, že Prosek není jen
sídliště, ale i vesnička s malebnou návsí a jedním z nejstarších kostelů v
Praze. Příroda, skály, jeskyně, vyhlídky, vinice. Vypadá to, jako bychom se
ocitli kdesi daleko za Prahou, ve skutečnosti stojíme jen pár kroků od
zastávky metra na dohled proseckého sídliště.



Rezidence Prosecká Vyhlídka 2022

web: proseckavyhlidka.cz



Budoucí stav



Aktuální stav s vymezením budoucího prostoru - vyznačené



Potenciální možnost k další koupě - vyznačené



Cena

Cena bez zázemí kuchyně 

Plocha jednotky : 119,8 m2

9.990 000, - CZK vč DPH

Cena za m2: 85.058,- CZK

Standard vybavení jednotky: Shell and Core, s

přípojkou vody a odpadu k budoucímu dodělání -

vybavení k jednání

Cena s zázemím kuchyně

Plocha celé restaurace: 170 m2

13.190.000,- CZK vč DPH

Cena za m2: 77.588,- CZK

Standard vybavení jednotky: Shell and Core s

aktuálním zázemí kuchyně.

Jako bonus developer nabízí v ceně nemovitosti: 

- veškeré gastro vybavení (konvektomat, sporáky, 

nerezové stoly, ledničky, mrazáky, vzduchotechniku…).

- součinnost při¨ rekonstrukci



Aktuální foto - před rekonstrukci


