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Svoboda & Williams zprostředkovala pronájem

kancelářských prostor o ploše 1 143 m2 české pobočce

společnosti DPDgroup. Novým pražským sídlem předního

evropského poskytovatele zásilkových služeb se stane

administrativně využívaná funkcionalistická vila Nad

Petruskou 1, která se nachází v klidné části Vinohrad

(Praha 2), pár kroků od Havlíčkových sadů.

Autory současné funkcionalistické podoby vily jsou

prvorepublikoví architekti Tomáš Pražák a Pavel Moravec,

mimo jiné tvůrci známého vinohradského domu U Hasičů.

Vnuk prvního z nich, Tomáš Pražák, jehož společnost

Stavby a reality CZ s.r.o. (http://www.stavbyareality.cz) vilu

vlastní, se v návaznosti na předchozí spolupráci obrátil na

Svoboda & Williams s žádostí o poradenství ohledně jejího

dalšího využívání. Stávajícímu nájemci končila smlouva a

ve hře byla i finančně náročnější konverze zpět na původní

rezidenční využití. Nakonec se majitel rozhodl nabídnout

nemovitost k pronájmu znovu jako administrativní budovu

a Svoboda & Williams se během krátké doby podařilo

nalézt pro ni nového nájemce – českou pobočku

společnosti DPDgroup.

„Společnost DPD CZ se na nás obrátila s požadavkem na

vyhledání kancelářských prostor na Praze 2, přičemž spíše

než o klasickou administrativní budovu měla zájem o

kanceláře s charakterem. Na základě analýzy potřeb

společnosti se jako ideální varianta ukázala vila Nad

Petruskou 1. Interiér nemovitosti navíc ještě před

nastěhováním DPD CZ projde rekonstrukcí, která zohlední
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potřeby nového nájemce i historickou hodnotu budovy,“

uvádí k transakci Karin Konrádová ze Svoboda & Williams.

„Kvalitu našich služeb tvoří naši zaměstnanci, a proto jim

chceme poskytovat co nejlepší pracovní prostředí. Trend

open space prostor je už za námi, do popředí jdou

oddělenější kanceláře, více soukromí pro jednotlivce i lepší

stmelení kolektivu díky promyšleným architektonickým

řešením. Společnost DPD tuto myšlenku velmi podporuje, a

proto se rozhodla akceptovat nabídku pronájmu této vily,

která navíc umožňuje rychlou relaxaci při práci v krásné

přilehlé zahradě,“ vysvětluje Miloš Malaník, generální

ředitel společnosti DPD CZ.

Vila Nad Petruskou 1 nabízí celkem pět podlaží

kancelářských prostor, výtah, prostorné terasy a poutavé

výhledy na Havlíčkovy sady a oblast Vršovic i další lokality.

To vše v klidném prostředí slepé ulice, 7 minut chůze od

zastávky tramvají.
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