
 

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 pozemek parc. č. 1390 o výměře 37.582 m2 v k.ú.  
Hloubětín 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. 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 – pozemek parc. č. 1390 o výměře 37.582 m2 v k.ú.  Hloubětín  - 
NEOTEVÍRAT, na níže uvedené místo. 
 
Uzávěrka přijetí nabídek je  9. 7. 2012 ve 12.00 hod. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo výběrové řízení 
zrušit. 
Místo pro poskytování informací, podmínek výběrového řízení a podací místo pro podávání 
nabídek je: 
Magistrát hl. m. Prahy, nám. Fr. Kafky 16/1, Praha 1, PSČ 110 00 
odbor evidence, správy a využití majetku 
č. dveří  515 nebo 517, tel. 236003240, 236002737, 236002733, fax 236007080 
_______________________________________________________________________ 
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: 236 003 240 
             Odbor evidence,  
                                              správy a využití majetku 
_______________________________________________________________________ 
Číslo evidenční :                    SVM – 7372/2012 
Zveřejněno:                           od: 25. 5. 2012                                   do:  9. 7. 2012 
 
 

 
 
Podpis:       Ing. Radek Svoboda 
           ředitel odboru 

 




