
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor evidence, správy a využití  majetku  

 

 

Sídlo :  Mar iánské  nám.  2 ,  110 01  Praha1  
Pracoviš tě :  nám.  Franze  Kafky  1 ,  110 01  Praha  1  
t e l .  236 001  111,  fax  236 007 080  
e -mai l :  monika .pangracova@praha .eu  

Oznamuje 
Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění. 

Záměr 
Prodat 
formou výběrového řízení část pozemku parc.č. 1633 odděleného dle geom. plánu č. 
2343-391/2013 ze dne 02.12.2013 a označeného jako pozemek parc.č. 1633/3 o 
výměře 2.629 m2 v k. ú. Vysočany ve vlastnictví hl. m. Prahy. 
 
Podmínky soutěže je nutno vyzvednout na níže uvedeném místě v úřední dny, tj. pondělí od 
12.00 do 17.00 a ve středu od 8.00 do 18.00 hod. (polední přestávka 12-13 hod.) V ostatní dny 
pouze po předchozí telefonické domluvě. 
 
Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické a právnické osoby. 
 
Nabídky zájemci osobně předají v řádně zalepené obálce s označením „SVM MHMP –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na prodej části pozemku parc.č. 1633 o výměře 2.629 m2 v k. ú. 
Vysočany - NEOTEVÍRAT“, na níže uvedené místo. 
 
Uzávěrka přijetí nabídek je  09.12.2014 ve 12.00 hod. 
 
Místo pro poskytování dodatečných informací, místo poskytování podmínek výběrového 
řízení je SVM MHMP, kontaktní osoby: 
Monika Pangrácová, tel. 236 003 240, fax 236 007 080, e-mail: monika.pangracova@praha.eu, 
č. dveří 515, Ing. Hana Brandová, tel. 236 002 737, e-mail: hana.brandová@praha.eu, č. dveří 
517, nám. Franze Kafky 1, PSČ 110 01, Praha 1.  
 
Podací místo pro podání nabídek je SVM MHMP, kontaktní osoba:  
Klára Pacholíková, tel. 236 002 600, fax 236 007 079, e-mail: klara.pacholikova@praha.eu, č. 
dveří 507-508, nám. Franze Kafky 1, PSČ 110 01, Praha 1. 
_______________________________________________________________________ 
Poučení: 
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, 
a to písemně k rukám níže uvedené kontaktní osoby, nejpozději do výše uvedeného termínu. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktní osoba:                Monika Pangrácová        Telefon: 236 00 3240  
       Odbor evidence, správy a využití majetku 
______________________________________________________________________ 
Číslo evidenční :                    SVM – 1582/2014 
Zveřejněno:                           od: 10.10.2014                            do: 09.12.2014 
 
 

 
Podpis:    Ing. Radek Svoboda 
        ředitel odboru 
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