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Popis:  
Jedná se o objekt s vyvýšeným přízemím (cca 0,5 m nad okolním terénem), dvoupodlažní, 
nepodsklepený, obdélníkového tvaru na pozemku p. č. 672 v k. ú. Kunčičky okres Ostrava-
město, lokalita Alexander. Jedná se o zděnou stavbu s ocelovými vraty a sedlovou střechou 
opatřenou plechovou krytinou, která sloužila v minulosti jako šachetní budova těžní věže 
výdušné jámy Alexander č. 2. Věž je ocelová opatřená nátěrem a je vysoká 30 m. V budově 
se nachází zlikvidovaná výdušná jáma, která byla v roce 1994 zasypána a uzavřena 
železobetonovou zátkou opatřenou odvětrávacím komínkem. Objekty (budova a těžní věž) 
se nacházejí ve stavební uzávěře zlikvidovaného hlavního důlního díla. Budova je napojena 
na dešťovou kanalizaci, elektrickou přípojku, ale není napojena na přípojku vody, splaškové 
kanalizace ani plynu. Budova byla postavena v roce 1893 a s těžní věží byly prohlášeny 
za kulturní památku. Užitná plocha 1. NP je 319 m2, světlá výška skladových prostor 1. NP je 
8 m. Užitná plocha 2. NP je 81 m2, světlá výška skladových prostor 2. NP je 4,5 m. Areál 
bývalého hlubinného dolu Alexander je přístupný z ulice Holvekova. 
 
Způsob využití: Sklady, kanceláře  
 
Kontakt:  
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava 
 
Kontaktní osoby: 

Ing. Jašek Josef, tel.: 596 703 450, e-mail: jasek@diamo.cz  
Ing. Roman Kamil, tel.: 596 703 406, e-mail: roman@diamo.cz 
 
Platnost nabídky: na dobu neurčitou 

 

Příloha:  

    

Prodej nemovitého majetku – Budova výdušné jámy 
Alexander č. 2 (NP) s těžní věží 
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