
Městská část Praha 8
Úřad městské části Praha 8

Odbor správy majetku

zveřejňuje

ve smyslu ust. § 36 odst. 1 ve spojení s ust. § 3 odst. 2 a§ 34 odst. 3
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,

záměr pronajmout

nemovitý majetek, ke kterému má výhradní dispoziční oprávnění, a to
prostor sloužící podnikání
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Tento prostor sloužící podnikání není nemovitým majetkem obce, tj. hlavního města Prahy,
svěřeným do správy městské části Praha 8, ale městská část Praha 8 má k tomuto prostoru
věcné břemeno služebnosti výhradního požívacího práva.

Poučení:

Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají uchazeči právo se k tomuto záměru
vyjádřit a předložit své nabídky.

Mohou tak učinit písemně k rukám:

Ing. Bc. Jiřího Eliáše, MBA,
vedoucího odboru správy majetku,

prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 8,
U Meteoru 6 (tzv. ,,bílý dům"),

180 48 Praha 8 - Libeň,

a to nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto záměru.



Poznámka:

Tento záměr je současně „Výzvou více zájemcům k podání nabídky na uzavření smlouvy
o nájmu prostoru sloužícího podnikání" ve smyslu „Zásad pronajímání prostor sloužících
podnikání Městské části Praha 8", schválených usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn
RMC 0251/2017 ze dne 26. dubna 2017.

Text „Výzvy více zájemcům k podání nabídky na uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání", včetně příloh, si uchazeči mohou stáhnout v elektronické podobě, a to
nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto záměru.

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit elektronický systém na adrese
https://majetek.praha8.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití.

Doba zveřejnění:
První den zveřejnění:

21 dnů
15. února 2021

Ing. B~ ifhA 
vedoucí odboru rr majetkuJ· 
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