
 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

odbor hospodaření s majetkem 

Oznamuje 

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

Záměr 

Pronajmout 

formou výběrového řízení prostory sloužící k podnikání č. 117 (dle iDES) o celkové 

výměře 33,1 m2 v 1. NP objektu č.p. 463, ul. Melantrichova 15 – Michalská 18, Praha 1, 

který je součástí pozemku parc. č.  420, vše k.ú. Staré Město. 

Podmínky výběrového řízení je nutno vyzvednout na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, odbor 

hospodaření s majetkem, nám Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1, 4. patro, č. dveří 408, případně 

elektronicky na realitním portále: www.realitniportalpraha.cz. 

Nabídky je nutné doručit osobně, v řádně zalepené obálce, označené slovy „Výběrové řízení 

– Melantrichova 15 – Michalská 18 prodejna“ a s uvedením jména a příjmení / názvu 

zájemce nejpozději do 7. 6. 2021 na podací místo, kterým je podatelna Magistrátu hlavního 

města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, a to do konce návštěvní doby 

podatelny. 

Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit. Dále má právo 

Podmínky výběrového řízení dodatečně změnit, případně doplnit, zejména si vyhrazuje právo požádat zájemce 

v průběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Poučení: 
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to 

písemně, prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, k rukám níže uvedené kontaktní osoby, 

nejpozději do výše uvedeného termínu. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Šárka Korbelářová  Telefon:  +420236002238 

 odbor hospodaření s majetkem       mail: Sarka.Korbelarova@praha.eu 

Číslo evidenční:  HOM-77928/2021 

Zveřejněného od:  6. 4. 2021 do:  7. 6. 2021 

  Podpis: 

    Ing. Jan Rak 

    Ředitel odboru 

__________________________________________________________________________________  
 
Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  tel.:  +420-236 001 111 
Pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1  fax:  +420-236 007 079 

 


