
KLOBOUČNICKÁ, PRAHA 4 – NUSLE 
 
Cena  Dispozice Podlahová plocha jednotky 

6.195.000 Kč s DPH 2+1 59 m2 

ADRESA  Kloboučnická  

 1602/10  

PODLAŽÍ 5. NP 

SKLEP ano 

GARÁŽ ne 

BALKON 9 m2  

STAV volný 

K NASTĚHOVÁNÍ březen 2020 

 

 

  

 

  

LOKALITA – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

bus 

Kloboučnická 

tram Horky 

vlak Praha - 

Vršovice 
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POPIS 

Nabízíme k prodeji cihlový byt 2+1, na ulici Kloboučnická 10. 

Byt bude po kompletní rekonstrukci připravený k předání dne 9.3.2020. Při rekonstrukci 

používáme kvalitní materiály. Fotografie, které vidíte, jsou vizualizace. 

Podlahová plocha bytu činí 59 m2. K dispozici máte prostorný balkón o výměře 9m2 a sklep. 

Nachází se v 5. patře cihlového domu s orientací na západ. 

Byt se nabízí bez nábytku. Bude zde nová kuchyňská linka, lednička, elektrická trouba, 

indukční varná deska, uhlíková recirkulační digestoř, myčka 60 cm, pračka 60 cm s předním 

plněním. Všechny spotřebiče jsou značky Elektrolux. 

V případě zájmu můžeme byt dovybavit i nábytkem a zajistit nájemníka. 

 

VIZUALIZACE 

Vizualizace jsou ilustrační znázornění budoucího vzhledu jednotky. Změny jsou vyhrazeny. 

www.mujbytvpraze.cz 

info@palatinum-investicni.cz 

+420 777 023 535 

KLOBOUČNICKÁ, PRAHA 4 – NUSLE 
 
Cena  Dispozice Podlahová plocha jednotky 

6.195.000 Kč s DPH 2+1 59 m2 

mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz


ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OKOLÍ 

Byt je atraktivní svou polohou v bezprostřední blízkosti udržovaných parků s dětskými hřišti  

a sportovišti (Jezerka, Kapitol, Tyršův vrch), krátkou procházkou se dostanete do parku 

Gröbovka, ke sportování láká i stezka okolo potoku Botiče. 

V lokalitě se nachází veškerá občanská vybavenost a služby denní potřeby – v bezprostřední 

blízkosti se nachází supermarket Tesco a spousta oblíbených nuselských restaurací. Škola  

i školka jsou doslova za rohem. Poliklinika Vršovice je vzdálená pár minut jízdy autem. 

Milovníky kultury nadchnou blízká divadla Na Jezerce a Na Fidlovačce. 

V blízkosti se nachází budoucí metro linky D, tramvajová zastávka Horka a zastávka autobusu 

Kloboučnická jsou jen pár metrů od domu. V blízkosti ulice pohodlně najedete na ulici  

5.května s napojením na Nuselský most a pražský okruh. Výhodou je i blízkost vlakového 

nádraží Praha – Vršovice, které prochází rozsáhlou modernizací. 
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DALŠÍ INFORMACE 

Detailní specifikaci bytu a důležité právní dokumenty naleznete v příloze této brožury: 

 Technická specifikace bytu 

 Přehled standardního vybavení bytu 

 Rezervační smlouva 

 Kupní smlouva 

 

 

 

KONTAKTUJTE NÁS 

 
Prodejní specialista   

Martin Zelinka 

+420 777 756 974 

zelinka@palatinumcampus.cz 
 
 
 

 

 

Prodejní kancelář 

Na Plzeňce 2, 150 00, Praha 5 

+420 777 023 535  
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