
Šárka Veselková, správce nemovitosti a nájemních smluv, tel. 558 733 355, email: 

veselkova@coopbeskydy.cz 

COOP BESKYDY, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO  Tovární 283/13, Český Těšín 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY 

K PRONÁJMU 

 

  



Přehled volných nebytových prostor 

 

 místo m2 Kč/m2      

1. Havířov 15 1 500      

2. Stanislavice 60 500      

3. Havířov 15 1 500      

4. Chlebovice 83,34 620      

5. Stonava 26,49 800      

6. Č. Těšín 115,05 1 550      

7. Orlová * 554 370      

8. Orlová * 21 1 100      

9. Orlová * 270 1 100      

10. Orlová * 156 1 550      

11. Orlová * 132 1 550      

12. Orlová * 9 a 15 1 450      
*   při řádném placení nájmu v prvním roce trvání nájemní smlouvy je 12 měsíc zdarma. 



1 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 15 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši Kč 

1 500,- + služby spojené s nájmem 

 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti budovy potravin se samostatným vchodem. jedná se o 

budovu na ul Ostrovského 931/2a v Havířově. 



2 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 60 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 500,- + služby spojené 

s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti budovy potravin (bývala prodejna masny). Prostor se 

nachází na ul. Ostravská 113 v Český Těšín - Stanislavice, při silnici z Českého Těšína 

do Havířova. 



3 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 15 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 1 500,- + služby spojené 

s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti budovy potravin (bývala výkupna lahví). Prostor se nachází 

na ul. Jaroslava Vrchlického 1483/8, Havířov – Bludovice. Samostatný vstup také na 

zásobovací rampu. 



4 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 83,34 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 620,- + služby spojené 

s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti budovy potravin (bývala masna, přípravna sýrů). Prostor 

se nachází na ul. Pod Kabaticí 200, Frýdek-Místek – Chlebovice. Samostatný vstup a 

přístup na zásobovací rampu. 



5 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 26,49 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 800,- + služby spojené 

s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti budovy potravin (bývala masna, květinka). Prostor se 

nachází v části Hořany 1041 obec Stonava. Samostatný vstup, bez zásobovací rampy, 

WC, kancelář. 



6 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 115,05 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 1 550,- + služby spojené 

s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti 

budovy na ul. Slezská 1730, Český Těšín. Prostor bez zásobovací rampy pouze vstup 

z ulice, prostor vybaven WC, umyvadlo, vymalováno. 



7 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 554 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 370,- + služby spojené 

s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti DD Orel na ul. F.S. Tůmy 1200, Orlová – Lutyně. Prostor 

se nachází v 3.NP, zásobování výtahem, sociálky. 

 



8 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 21 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 1 100,- + služby spojené 

s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti 

DD Orel na ul. F.S. Tůmy 1200, Orlová – Lutyně. Prostor se nachází v 2. NP. Jedná se 

pouze o jednu místnost s vnitřní strany celou prosklenou. 



9 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 270 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve 

výši Kč 1 100,- + služby 

spojené s nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti DD Orel na ul. F. S. Tůmy 1200, Orlová – Lutyně (bývalý 

n. Prostor se nachází v 2. NP, jedná se o prostor složeny 4 místnosti se sociálkami. 

Vlastní el. hodiny, platba přímo dodavateli el. energie. 



10 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 156 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 1 550,- + služby spojené s 

nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti DD Orel na ul. F.S. Tůmy 1200, Orlová – Lutyně (bývalá 

lékárna). Jedná se o prostor v 1. NP v pasáží se zásobovací rampou. Prostor s vlastním 

el. hodinami, platba přímo dodavateli el. energie. 



11 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 132 m2 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 1 550,- + služby spojené s 

nájmem 

 

 

 

 

Nebytový prostor je součásti DD Orel na ul. F.S. Tůmy 1200, Orlová – Lutyně (bývalá 

zastavárna). Jedná se o prostor v 1. NP v pasáží se zásobovací rampou. Prostor 

s vlastním el. hodinami, platba přímo dodavateli el. energie. 



12 

„PRONÁJEM“ 

Nebytového prostoru o velikosti 9 m2 – jedná se o prosklený prostory pod schodištěm 

 

Cena stanovena na 1 m2 ve výši 

Kč 1 450,- + služby spojené s 

nájmem 

 

 

 

 

Nebytové prostory jsou 

součásti DD Orel na ul. F.S. Tůmy 1200, Orlová – Lutyně. Jedná se o prostor v 1. NP ve 

vstupu z pasáže do 2. NP.  


