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Popis
Administrativní budova leží v samotném historickém centru Ostravy, na
rohu Jiráskova náměstí, v oblíbené pěší zóně. Objekt získal ocenění
Dům roku 2001, které každoročně uděluje město Ostrava. Tato soutěž
přitom ukazuje na úroveň staveb očima občanů a nebere v potaz jen
vizuální dojem, ale i účelovost, praktičnost a kvalitu provedení stavby.
Nemovitost je pomyslným orientačním ostravského centra.

Nemovitost je pětipodlažní budovou z pozdního 19. století, která byla
kompletně zrekonstruována v roce 2001. Nyní nabízí 2 maloobchodní
jednotky v přízemí, kanceláře v 1., 2. a 3. patře a byty ve 4. patře.

Antonína Macka 70200 Ostrava, Antonína Macka 122

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

70200 Ostrava, Antonína Macka 122

Volné prostory:

Pronajato

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

1355 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: 1. prosince 2006

Nájemci: -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Bankomat Restaurace
Dostupnost hromadnou
dopravou

Systém klimatizace HVAC sytém

Otevíratelná okna

Non-stop ostraha

Výtah
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