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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Magistrát hl. města Prahy 

 

 
Oznamuje 

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

 

Záměr 
Pronajmout 
formou výběrového řízení nebytové prostory (užívané jako kanceláře) o celkové výměře 94,5 m2 – 

v podkroví, tj. 3 nadzemním podlaží objektu č. p. 1025, Na Florenci 1  (rohový objekt s Havlíčkova 

1025), Praha 1,  jež je součástí pozemku parcelní č. 209/1, vše k.ú. Nové Město. 

 

 

Podmínky výběrového řízení lze vyzvednout na adrese: Magistrát hl. m. Prahy - odbor hospodaření 

s majetkem, nám. Franze Kafky 1, 110 01, Praha 1, sekretariát oddělení VSO č., 4. patro dveří 408, 

případně elektronicky na realitním portále:  www.realitniportalpraha.cz.  

 

Nabídku zájemci předají osobně, v  řádně zalepené obálce, označené slovy " Výběrové řízení – Na 

Florenci 1025, Praha 1, „NEOTEVÍRAT“ a s uvedením jména a příjmení/názvu zájemce 

nejpozději dne 19. 11. 2021 na podací místo, kterým je: podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, 

Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 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. 

Vyhlašovatel 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 nejpozději do výše uvedeného termínu.  

___________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Petra Čiháková Telefon: 236 00 3278 

 Odbor hospodaření s majetkem   

    

Číslo evidenční: HOM- 80788/2021   

Zveřejněno od: 20. 9. 2021      do: 19. 11. 2021 

Ing. Jan Rak 

ředitel odboru HOM 
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