
NABÍDKA PRODEJE

souboru nemovitostí + projekt

Trutnov Commercial Park – 6ha
(TCP Trutnov)

Duben 2022



SOUBOR NEMOVITOSTÍ, POZEMKY A STAVBY 
K.Ú. HORNÍ STARÉ MĚSTO, LV Č. 6518 :

 Společnost SLEZAN HOLDING a.s. nabízí k prodeji ucelený soubor nemovitostí
tvořící projekční prostor nazvaný Trutnov Commercial Park o velikosti cca 6 ha.

 Území po kompletní demolici budov a objektů, vyjma administrativní vily –
připraveno k nové výstavbě.

 Veškerá média k dispozici – VN, STL, horkovod, kanalizace, voda, možnost užitkové
vody z řeky Úpa.

 Bonus : Vydané územní rozhodnutí MěÚ Trutnov o umístění stavby v souladu s
projektovou dokumentací pro studii:

 Logistika a komerce

 Polyfunkční domy

 Bytový dům



LOKALIZACE:

 TCP Trutnov je strategicky umístěn u ulice

Horská s přímým napojením z Krkonošské

magistrály, sjezdem ze silnice I.třídy,

I/14.

 Pozemek je dobře dopravně dostupný

nákladní a osobní dopravou s přímým

napojením na MHD.

 Samozřejmostí je možnost napojení na

hlavní trasy distributorů medií.

 Není v záplavovém území.



KATASTRÁLNÍ MAPA:



ÚZEMNÍ PLÁN:



ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: 

 SLEZAN HOLDING a.s. nabízí v rámci prodeje souboru nemovitostí i převod
práv plynoucích z územního rozhodnutí, včetně kompletní projektové
dokumentace zpracované společností ROSA – ARCHITEKT s.r.o. (www.rosa-
architekt.cz) pro developerský projekt výstavby haly pro logistiku, polyfunkční
domy a bytový dům:

❑ 2ha výrobních a skladovacích prostor

❑ 600 m2 provozu služeb a obchodů

❑ 40 bytových jednotek

❑ 194 parkovacích stání

 Je vydáno územní rozhodnutí Městského úřadu Trutnov o umístění stavby – z roku
2019, platné do roku 2024.

http://www.rosa-architekt.cz/


ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - ROZSAH: 



VIZUALIZACE:



VIZUALIZACE:



PŘIPRAVENOST ÚZEMÍ:



REKAPITULACE:
 Pozemky a stavby LV č. 6518, k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov.

 Práva a projekt na výstavbu areálu TCP Trutnov.

 Možnost vlastního projektu v souladu s územním plánem.

 Nemovitost je primárně nabízená jako celek, avšak s možnosti rozdělení na menší
funkční celky dle individuální dohody.

 Minimální požadovaná cena je 91.923.321 Kč bez DPH dle ZP č. ZU-FAST_224/2021,
VŠB TÚ Ostrava - FAST.

 Nabídky předkládejte emailem s uvedením alespoň těchto základních údajů:

❑ Nabízená cena v Kč bez DPH

❑ Splatnost kupní ceny

❑ Identifikace zájemce a jeho kontaktní údaje

 Adresa pro doručení nabídky: nabidky@slezan.com

 Termín pro doručení nabídky – 31.5.2022, do 12:00 hod. – k nabídkám učiněným
později nebude přihlíženo.

 SLEZAN HOLDING a.s. si vyhrazuje právo odmítnout všechny přijaté nabídky.

V Praze dne 20.4.2022


