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This document is intended solely for information and promotional purposes and is not an offer or call 
for investment, investment recommendation or analysis of investment opportunities.

Before making an investment decision, it is necessary to get acquainted with the wording of the fund's articles of 
association (fund’s statute). Investing carries a risk that can lead to a decrease in the value of the investment and 
capital loss. Return on investment is not guaranteed. The value of securities changes over time and the fund's 
historical results are not an indication or guarantee of future results.

The fund's investments are subject to specific risks as set out in the fund's articles of association (fund’s statute). 
The utmost care has been taken in the preparation of this document, however, the information contained in it 
may be subject to change and update and neither the fund nor its manager provide any assurance as to its 
timeliness or completeness. The taxation of the fund is stipulated by law and may reflect legislative changes. The 
text of this document does not constitute a proposal to conclude the contract or to amend it or to accept any 
proposal. Each contract, if concluded, must be in writing only. Contracts are concluded by an authorized person. 
Future contracts are concluded exclusively in writing. The text of this document is not a public promise, the 
application of the provisions of Section 2884 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, on obligations from the legal 
action of one person is excluded.

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k 
investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí.

Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, 
které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. 
Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků 
budoucích.

Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla 
věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani 
jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a 
mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy 
či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou 
formu. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v 
písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje. 
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Předkládáme investiční příležitost
rekonstrukce a nadstavby bytového
domu v Plzni:

Bytový dům Plzeň – Kardinála Berana

1 Atraktivní lokalita

2
Nekomplikovaná
rekonstrukce a půdní
vestavba

3 Příznivá nákupní cena
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Zdroj: Silverline Real Estate

Plzeň je v současnosti velmi atraktivní lokalitou pro rezidenční development díky 
vysokému potenciálu pro budoucí růst cen nemovitostí. 

Silverline index potenciálu budoucího růstu cen nemovitostí 
řadí Plzeň na 2. místo mezi českými krajskými městy
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Silverline index identifikuje regiony ČR s nejvyšší pravděpodobností budoucího růstu nemovitostí 
na základě indikátorů poptávky (ekonomická dostupnost vlastního bydlení, ekonomická 
dostupnost nájemního bydlení, přírůstek obyvatel) a indikátorů nabídky (stávající velikost 
bytového fondu, přírůstek bytového fondu).

Další informace viz naše studie týkající se výběru lokality k investici v ČR: https://bit.ly/3aE7dnl

Atraktivita Plzně je dána relativně nízkou cenovou hladinou, 
podprůměrnou výstavbou a vysokým přírůstkem obyvatel

Relativně nízká současná cenová hladina
• Cena nemovitostí v Plzni je v současnosti na úrovni Č. Budějovic, H. 

Králové či Pardubic, které však mají o 5 % nižší průměrnou mzdu

• Z pohledu průměrné mzdy je Plzeň naopak na úrovni Brna, které však 
má cenu nemovitostí o 30 % vyšší

Vysoký přírůstek obyvatel
• Plzeň je hned po Praze městem s nejrychleji rostoucím obyvatelstvem, 

růst dosahuje tempa 0.6 % ročně

• Jen pro nasycení potřeb nových obyvatel vzniká poptávka pro ca. 2,000 
nových bytů ročně, což současné tempo výstavby zdaleka nenaplňuje

Podprůměrná výstavba
• Z pohledu počtu zahájených bytů na 100 tis. obyvatel je Plzeň na 

českém průměru, nižší tempo výstavby mají ovšem pouze regiony, ve 
kterých počet obyvatel stagnuje nebo klesá

• Při zohlednění přírůstku obyvatel by měla být výstavba o 20-30 % vyšší
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Zdroj: Silverline Real Estate

Nemovitost se nachází v úplném centru města Plzně, c. 5 min od Náměstí 
Republiky v rezidenční oblasti s oblíbenými bary či kavárnami. 

Lokace a základní charakteristiky nemovitosti
• Rohový, třípodlažní, podsklepený 

bytový dům v úplném centru Plzně
• Rozdělen na bytové a nebytové 

jednotky (12 bytových a 1 nebytová 
jednotka – restaurace s 75ti místy 
uvnitř a 50ti na terase); 10 bytů 
současně pronajato, restauraci a 1 
byt využívá prodávající

• Podlahová plocha bytů: 1,020 m2

(1.NP: 317 m2, 2.NP: 350 m2, 3.NP 
353 m2)

• Celková užitná plocha: 1,436 m2

• Volný půdní prostor s výměrou
350 m2 a s vysokou výškou v 
hřebeni (možnost mezonetů)

• Pozemek 706 m2, z toho 174 m2

zahrada

Centrum Plzně, jen c. 2 min. 
chůze od klíčové křižovatky 
Klatovská – Americká a jen
c. 5 min chůze od Náměstí 

Republiky

Klidná lokalita v centru Plzně, 
jen c. 2 min. chůze od klíčové 

křižovatky Klatovská –
Americká a jen c. 5 min chůze 

od Náměstí Republiky

Rohový, honosní bytový dům v 
klidné, již dostatečně 

izolované lokalitě od hluku z 
Klatovské třídy
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Záměrem je celková rekonstrukce a rozsáhlá půdní vestavba, potenciálně s konverzí 
na malometrážní jednotky a s navýšením o 0.5-1 podlaží. 

• Rekonstrukce1 stávajících, již 
vyčleněných BJ v 
nadstandardu odpovídající 
lokace a charakteru 
nemovitosti

• Případné využití pozemku ve 
vnitrobloku k parkování pro 
rezidenty (vyžaduje probourání 
průjezdu)

• Ojediněle vhodná půda v 
syrovém stavu umožňující 
vestavbu mezonetů díky 
nadezdívce i vysoké výšce 
krovu v hřebeni

• Očekávaný vznik nové
podlahové plochy
340-500+ m2

1. REKONSTRUKCE A ROZPRODEJ 
STÁVAJÍCÍCH JEDNOTEK 2. ROZSÁHLÁ PŮDNÍ VESTAVBA 3. POTENCIÁLNÍ NAVÝŠENÍ O

0.5-1 PODLAŽÍ

• Charakter okolní zástavby (v 
ulici Kardinála Berana i v ulici 
Plachého) vyzývá ke zvážení 
navýšení objektu o 0.5-1 patro 
(předmětem diskuzí se 
stavebním úřadem)

• Objekt není památkově 
chráněn

4. POTENCIÁLNÍ KONVERZE NA 
MALOMETRÁŽNÍ JEDNOTKY

• Vhodně umístěné stoupačky a 
dispozice umožňují zvážení 
dalšího dělení jednotek a to na 
malometráže, alespoň v jedné 
polovině každého patra (výše 
zobrazené byty 9994/7 a 
9994/6)

1. Resp. facelift u jednotek v aktuálně dobrém stavu
Zdroj: Silverline Real Estate

Tvorba hodnoty
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LTV = loan to value; LTC = loan to cost
1. Vážený průměr v průběhu transakce
Zdroj: Silverline Real Estate

V základním scénáři se zdravě konzervativními předpoklady s ohledem na 
ekonomickou situaci přinese projekt RoE ~20% p.a., v optimistickém scénáři ~29%.

Business case (CZK tis.)

Stavební práce 
a materiály

Budoucí prodejní 
hodnota

18.4

45.7

Nákupní cena Ostatní náklady 
(vč. financování, 
DPH a rezervy)

2.9

54.6

Daň z příjmu
15.4

Zisk před 
zdaněním

12.4
Čistý zisk

134.0

Předpoklad alokovaného 
vlastního kapitálu: 
• 1. tranše na akvizici:

CZK ~14-16 mn
• 2. tranše na rekonstrukci:

CZK ~22 mn
Předpokládaná roční výnosnost 
vlastního kapitálu ~20-29%, při 
rozpuštění vytvořených rezerv 
~23-33%
Předpoklady popsány v 
přiloženém business case (xlsx), 
klíčové předpoklady: budoucí 
prodejní cena, náklad 
rekonstrukce, parametry 
bankovního financování
(LTV/LTC a úroková míra)

Základní scénář

20.9

Budoucí prodejní 
hodnota

152.5

Stavební práce 
a materiály

45.7

Nákupní cena

64.8

21.0

Ostatní náklady 
(vč. financování, 
DPH a rezervy)

Zisk před 
zdaněním

4.0

Daň z příjmu
16.9

Čistý zisk

Optimistický scénář

Alokovaný vlastní kapitál: CZK 27-29 mn1

RoE p.a.: 19.7%

Alokovaný vlastní kapitál: CZK 27-29 mn
RoE p.a.: 29.2%
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1. Viz. přiložený xlsx soubor
Zdroj: sreality.cz, FlatZone, Projekt Podebradska III., Residence Bettinka, Residence Na Jikalce, Silverline Real Estate

Předpokládané prodejní ceny plánujeme na podobné úrovni jako je tržní standard
v Plzni u novostaveb, resp. kompletně zrekonstruovaných bytových domů. 

Benchmark zamýšlených budoucích prodejních cen bytových jednotek CZK/m2

88.7

75-100 m2Blended

85.7 84.2

30-50 m2 100-150 m250-75 m2

91.5
85.8 86.9

92.9
96.4

86.2
90.6 88.5

86.0

77.4

86.9
86.3

87.8 86.8 83.583.7

96.5

Benchmark FlatZone

Rezidence Kardinala Berana Benchmark sreality

Benchmark vybranych dev. projektu v Plzni

Užitná plocha bytu

• Developerské projekty v Plzni 
se v průměru prodávají za 
mírně vyšší ceny než je nyní
počítáno v základním scénáři v 
business case projektu
Rezidence Kardinála Berana

• Díky velmi dobré lokalitě a 
kvalitní (honosné) budově 
plánujeme realizovat projekt ve 
vyšším standardu (reflektováno
na straně nákladů v business 
case1), který se příznivě projeví 
do prodejní ceny

• Upside možné konverze na
malometrážní jednotky není
zahrnut ani v optimistickém
scénáři business case

Nereprezentativní 
vzorek
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ČD = činžovní dům
Zdroj: Silverline Real Estate

Nákup nemovitosti je díky nízké ceně velmi výhodný; ceny nemovitostí ve 
srovnatelném či mírně lepším stavu se v centru Plzně pohybují i o 50 % výše.

Benchmark nákupní ceny činžovních domů: Vyjednali 
jsme nejnižší nákupní cenu ČD v širším centru Plzně1

ČD 1 ČD 4

48

ČD 2 ČD 3 ČD 5 ČD K. 
Berana

ČD 6

321

ČD 7

55
50

353

50 50
42

Cena na m2 užitné plochy ve srovnatelných činžovních domech 
nabízených k prodeji v Plzni během H1 2022 (CZK tis./ m2)

Objekty v mírně 
lepším stavu

Prodej 
podílu2

Byt 1

60

Byt 2 Byt 3

64

Byt 4 ČD K. 
Berana

69

57

374

1. Původní nabídková cena CZK 50.0 M (35 tis./ m2), cena po vyjednávání CZK 45.7 M (32 tis./ m2) 

2. Koupě podílu prakticky znemožňuje rekonstrukci a rozprodej jednotek

3. Projekt typově podobný ČD Kardinála Berana, ovšem s vyššími akvizičními náklady a pouze 
poloviční možnosti zvýšení hodnoty skrz nadstavbu/ dostavbu

Benchmark nákupní ceny bytů před rekonstrukcí: Díky 
nízké nákupní ceně lze uvažovat i o arbitráži

Cena na m2 podlahové plochy v bytech nabízených k prodeji v 
Plzni v červnu 2022 (CZK tis./ m2)

4.     Cena za m2 čisté podlahové plochy bytů, nebytové prostory násobeny faktorem ~0.3; půda 
k vestavbě není v ploše uvažována a je tudíž dodatečným benefitem koupě nemovitosti
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Poznámka: 1. SP = Stavební povolení; 2. PS = prováděcí dokumentace stavby
Zdroj: Silverline Real Estate

Předpokládaná délka projektu je 2.25 roku.

2022 2023 2024 2025
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Zahájení stavby a prodejů
Milníky

Tendr architekta a projektanta

Aktivita

Zajištění financováni

Příprava prodeje (web projektu)

Prodej jednotek

Vyhotovení dokumentace pro PS2 a koordinace
s gen. dodavatelem

Vyhotovení dokumentace pro SP1 a
inženýring v rámci stavebního řízení 

Exit 

Příprava arch. studie v několika variantách a inženýring

SP

Vedení financí, účetnictví, daně

Tendr generálního dodavatele 

Realizace stavby

K
o

m
er

čn
í s

tr
ea

m
T

ec
h

n
ic

k
ý 

st
re

am

Klíčové další kroky
• Finalizace zajištění bankovního financování pro projekt
• Vyhodnocení tendru architekta a projektanta z 6 finalistů a zasmluvnění dodavatele 
• Zahájení přípravy arch. studie
• Optimalizace nájmů a krátkého cash flow   
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Zdroj: Silverline Real Estate

Faktické údaje o nemovitosti

ID objektu v katastru nemovitostí: 9994, ID nádvoří: 9995

List vlastníků bytové jednotky 

List vlastníků objekt

List vlastníků nádvoří

Výpis z OR současný vlastník
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Zdroj: Silverline Real Estate

Půdorys 1.PP
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Zdroj: Silverline Real Estate

Půdorys 1.NP
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Zdroj: Silverline Real Estate

Půdorys 2.NP
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Zdroj: Silverline Real Estate

Půdorys 3.NP



Praha, 2022

West Gardens 
Chýnice
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This document is intended solely for information and promotional purposes and is not an offer or call 
for investment, investment recommendation or analysis of investment opportunities.

Before making an investment decision, it is necessary to get acquainted with the wording of the fund's articles of 
association (fund’s statute). Investing carries a risk that can lead to a decrease in the value of the investment and 
capital loss. Return on investment is not guaranteed. The value of securities changes over time and the fund's 
historical results are not an indication or guarantee of future results.

The fund's investments are subject to specific risks as set out in the fund's articles of association (fund’s statute). 
The utmost care has been taken in the preparation of this document, however, the information contained in it 
may be subject to change and update and neither the fund nor its manager provide any assurance as to its 
timeliness or completeness. The taxation of the fund is stipulated by law and may reflect legislative changes. The 
text of this document does not constitute a proposal to conclude the contract or to amend it or to accept any 
proposal. Each contract, if concluded, must be in writing only. Contracts are concluded by an authorized person. 
Future contracts are concluded exclusively in writing. The text of this document is not a public promise, the 
application of the provisions of Section 2884 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, on obligations from the legal 
action of one person is excluded.

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k 
investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí.

Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, 
které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. 
Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků 
budoucích.

Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla 
věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani 
jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a 
mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy 
či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou 
formu. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v 
písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje. 
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Předkládáme investiční příležitost 
parcelace pozemku nedaleko Prahy s 
výstavbou dopravní a technické 
infrastruktury:

1
Atraktivní lokalita – na okraji 
Prahy, v současné zástavbě

2
Pozemek určen k bydlení, 
přímočará a rychlá výstavba

3 Robustní marže projektu

4
Čerstvá zkušenost s realizací
analogického projektu ve 
Struhařově

Stavební pozemek 
>11 tis. m2
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Zdroj: Mapy.cz, Sreality, lexxum, Silverline Real Estate

Obec Chýnice leží v těsné blízkosti hranice Prahy s perfektní dopravní dostupností, 
dojezd do centra města je přibližně 20 minut.  

• Chýnice se nacházi na Jihozápadním předměstí Prahy, zhruba 4 km od 
hranice Hl. m. Prahy a je oblíbeným rezidenčním místem pro vyšší střední 
třídu

• Obec v sobě kombinuje perfektní dostupnost do Prahy a klidnou, 
příjemnou lokalitu

• Dojezdová vzdálenost do centra Prahy je přibližně 20 minut, do obce také 
je zavedene linka 301 MHD, díky které je možné být za 18 minut na metru B 
stanice Luka 

• V těsné blízkosti je oblast Radotínského potoka, oblíbené rekreační oblasti

• Obec má částečnou občanskou vybavenost, nachází se zde např. 
restaurační zařízení, ZŠ a MŠ a veškerá občanská vybavenost jsou v 
sousedních obcích Ořech a Tachlovice

• V okolí cca 5 km je také mnoho možností pro aktivní vyžití jako např. 
cyklostezky, golfové hřiště, tenisové kurty

• V sousedních obcích v minulosti došlo k rychlému rozprodání 
developerských projektů – např. viladomy Ořech s 12 jednotkami, v obci 
Vysoký Újezd je téměř vyprodaný projekt od společnosti Crestyl 

Představení lokality
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Pozemek o rozloze >11 tis. m2 se nachází u centra obce Chýnice, je určen k bydlení, 
a má dostupné všechny inženýrské sítě i zajištěnou obslužnou komunikaci. 

Základní charakteristiky nemovitosti

• Jedná se o soubor 3 pozemků, z nichž 
11,388 m2 je určeno ke stavbě rodinných 
domů; dalších 837 m2 je veřejná zeleň 
využitelná např. jako předzahrádky

• Celek je nyní vlastněn dvěma entitami, 
od kterých je nutné odkoupit pozemky 
současně:

– Rodina vlastnící majoritní část 
stavebních pozemků

– Historický developer území, který 
vlastní úzký pruh pozemku nutný pro 
přístup k inženýrským sítím na jižním 
okraji

• Všechny inženýrské sítě (pitná voda, 
odvod dešťové vody, kanalizace, 
elektřina, plyn) jsou dostupné přímo v 
komunikaci po celé jižní hranici 
pozemku, kapacity sítí jsou pro připojení 
dostatečné

Pozemek plynule navazuje na 
současnou zástavbu v obci

Inženýrské sítě jsou přímo 
dostupné v komunikaci po 
celé jižní hranici pozemku

Dle územního plánu obce je pozemek určen k 
bydlení v rodinných domech, což v kombinaci s 

přímo dostupnými sítěmi umožňuje rychlou 
konverzi na stavební parcely

Zdroj: Mapy.cz, Katastr nemovitostí, Silverline Real Estate
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Záměrem je rozparcelování pozemku, vybudování přípojek inženýrských sítí a 
obslužné komunikace, a rozprodej stavebních pozemků.

Plán tvorby hodnoty

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Příklad možné parcelace stavebních pozemků

Stavební parcela Vybudovaná komunikace
Vybudovaná přípojka 
inženýrských sítí

• Na pozemku může vzniknout 10-11 
stavebních parcel o velikosti ~1,000 m2

• Pro plné využití pozemku je zapotřebí 
zcela minimální výstavba, díky čemuž 
je možné parcelaci a zasíťování 
dokončit během ca 12 měsíců – je 
nutné vybudovat ca 50m komunikaci s 
obratištěm a ca 100m inženýrských sítí, 
které zaručí připojení všech stavebních 
parcel

• Kromě rozprodeje parcel (fáze 1) je 
možné i vybudování rodinných domů a 
jejich prodej koncovým vlastníkům 
(fáze 2) – rozhodnutí o pokračování 
bude učiněno na základě aktuální 
situace na trhu

Zdroj: Katastr nemovitostí, Silverline Real Estate
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1. Vážený průměr v průběhu transakce
Zdroj: Silverline Real Estate

V základním scénáři se zdravě konzervativními předpoklady s ohledem na 
ekonomickou situaci přinese projekt RoE ~23% p.a., v optimistickém scénáři ~31%.

Business case (CZK tis.)

Čistý ziskPříprava a 
realizace stavby, 

vč. rezervy

Budoucí prodejní 
hodnota

11.7 9.4

46.1

9.9

Nákupní cena

3.7

Náklady 
financování

Zisk před 
zdaněním

2.2

Daň z příjmu

71.5

Předpoklad alokovaného 
vlastního kapitálu: 
• 1. tranše na akvizici (Q3 2022):

CZK 24-26 mn
• 2. tranše na výstavbu 

technické a dopravní 
infrastruktury (Q2 2023):
CZK ~3-4 mn

Předpokládaná roční výnosnost 
vlastního kapitálu ~23-31%
Předpoklady popsány v 
přiloženém business case (xlsx), 
klíčové předpoklady: budoucí 
prodejní cena, požadavky obce
(poplatky za připojení apod.) 
parametry bankovního 
financování (LTV/ LTC a úroková 
míra)

Základní scénář

Příprava a 
realizace stavby, 

vč. rezervy

Nákupní cena

3.7

Budoucí prodejní 
hodnota

9.4

46.1

16.1

Náklady 
financování

Daň z příjmuZisk před 
zdaněním

3.1
13.0

Čistý zisk

75.4

Optimistický scénář

Alokovaný vlastní kapitál: CZK 27-28 mn1

RoE p.a.: 22,8%

Alokovaný vlastní kapitál: CZK 27-28 mn1

RoE p.a.: 31,4%
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Poznámka: 1. Koeficient se skládá z parametru Lokality, Velikosti pozemku a Občanské vybavenosti obce
Zdroj: sReality.cz, Silverline Real Estate

V rámci benchmarku nabídkové ceny zasíťovaných stavebních pozemků v okolních 
obcích by prodejní cena pozemků v Chýnici měla být mezi 7000-7500 CZK/m2.

Benchmark prodejní ceny 

Lokalita Velikost 
pozemku 
m2

Nabídková 
cena  pozemku 
CZK

Nabídková 
cena za 
CZK/m2

Koeficient1

ceny 
Benchmarková 
cena 
m2

Komentář

Choteč 686 6 180 000 9 009 0,85 7 657 
Výrazně menší pozemek než pozemky v 
Chýnici, stejná lokalita a občanská vybavenost

Roblín 1 000 7 500 000 7 500 1,00 7 500 
Velmi podobný pozemek, cca rok v nabídce, 
zlevněn z 8 000 na 7 500 czk/m2

Třebotov 2 075 12 000 000 5 783 0,99 5 725 
Vyrazně větší pozemek avšak lepší občanská 
vybavenost, zlevněno ze 14 mCZK

Vysoký Újezd 1 112 7 800 000 7 014 0,99 6 944 
Horší lokalita a dopravní dostupnost avšak 
lepší občanská vybavenost 

Ohrobec 1 153 7 990 000 6 930 1,00 6 912 
Mírně horší lokalita, ale zároveň mírně lepší 
občanská vybavenost 

Černošice 1 053 11 135 250 10 575 0,72 7 614 
Výrazně lepší lokalita a dopravní dostupnost 
zároveň s rozsáhlou občanskou vybaveností

Zálepy 1 027 9 500 000 9 250 0,86 7 909 
Mírně lepší lokalita, v obci s lepší občanskou 
vybaveností

Libeř 1 200 8 000 000 6 667 0,99 6 600 
Větší pozemek, obec s lepší občanskou 
vybaveností, bez provize RK

Kuchař 807 6 790 000 8 414 1,09 9 163 
Menší pozemek v horší lokalitě a zároveň obec 
s horší občanskou vybaveností

Chýně 1 248 10 800 000 8 654 0,99 8 567 
Větší pozemek, obec s lepší občanskou 
vybaveností 

Průměr 7 459 Předpokládaná prodejní cena 
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Poznámka: 1. ÚR = územní rozhodnutí,  2. SP = Stavební povolení; 3. PS = prováděcí dokumentace stavby; 4. V případě prodejů pozemků po první fázi 
Zdroj: Silverline Real Estate

Předpokládaná délka fáze I. projektu je 1.25-1.5 roku. 

2022 2023
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vedení financí, účetnictví, daně

Prodej pozemků 4

Koordinace s gen. dodavatelem

Tendr generálního dodavatele 

Realizace stavby

Akvizice pozemku SP a zahájení stavby
Milníky

Aktivita

Zajištění financováni

Příprava prodeje (vizualizace, web projektu)4

Tendr architekta a projektanta

Příprava arch. studie a dokumentace 
pro sloučené řízení ÚR, SP a PS 1, 2, 3

K
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m
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Klíčové další kroky
• Finalizace zajištění bankovního financování pro projekt
• Tendr architekta a projektanta
• Zahájení přípravy dokumentace pro získání UR, SP a PS
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Zdroj: Silverline Real Estate

Faktické údaje o nemovitosti (1/2)

Parcelní čísla prodávaných pozemků dle v Katastru nemovitostí

573/15 573/29 573/63

Možné využití pozemků dle ÚP Podmínky zástavby

Využití území Bydlení v solitérních rodinných domech

Zastavěnost Max 30%

Minimální plocha 1,000 m2

Výška objektu 1 NP + podkroví, výška objektu max 8,5 m



27
Zdroj: Silverline Real Estate

Faktické údaje o nemovitosti (2/2)

Kategorie Stavební pozemky

Okres Praha-západ

Lokalita Obec Chýnice; pozemek je v současné zástavbě blízko středu obce

Dopravní dostupnost Vynikající – dojezd 20 min. do centra Prahy, do 10 min. na metro B; obec obsluhována 
linkovými autobusy Pražské integrované dopravy

Občanská vybavenost
Dobrá – přímo v Chýnici se nachází pohostinství, MŠ a ZŠ vzdáleny 2,5 km od pozemků v 
Tachlovicích; obec je v oblasti obsluhované online prodejci potravin (př. Rohlík), vzdálenost 
k nejbližšímu obchodu 3 km

Plocha pozemku Soubor 3 pozemků: 11,388 m2 je určeno ke stavbě rodinných domů, 837 m2 je veřejná zeleň

Orientace pozemku Velmi mírný svah s jihovýchodní orientací

Dostupnost inženýrských sítí Všechny inženýrské sítě jsou přímo u pozemku, dostupné po celé jeho jižní hranici (pitná 
voda, odvod dešťové vody, kanalizace, elektřina, plyn)
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