
PIIoha usnesenI . 0566/23/R/2019

MESTSKA AST PRAHA 11
UAD MESTSKE ASTl

ODBOR MAJETKOPRAVN1

MCP1/19/027330/OM P15K

oznamuje
ye smyslu § 36 odst. 1 zákona . 13 1/2000 Sb., o hi. m. Praze

ZAMER
pronajmout jednotku . 1601/503 — nebytové prostory . 1601-02 v l.PP

objektu
. p. 1601, ul. Podjavorinské o celkové vmëe 588,36 m2

kolaudováno jako:
specifikace prostor:

skiad
sklad I. o v’’mëe 44,98 m2, skiad II. o v’’mëe 41,94 m2, s kiad III. o v’mëe
48,80 m2, skiad IV. o v’’mëe 45,16 m2, skiad V. o v’mëe 44,75 m2, skiad VI.
o v’mëe 36,92 m2, skiad VII. o v’’mëe 45,08 m2, skiad VIII. o v’’mëe 45,53 m2,
skiad IX. o vmëe 45,34 m, skiad X. o v’mëe 44,89 m2, chodba a v’’mëe
94,09 m2, pijem o v’mëe 12,48 m2, um’várna o v’mëe 1,83 m2, vstupnI
prostor a v’’mëe 27,80 m2, mIstnost slaboproudu a v’mëe 7,12 m2, WC
o v’’mëe 1,65 m2

Datum a as prohlIdky je mono dohodnout na sprãvnI firmë:

Jihomëstskà majetkovã a.s., Tererova 1356, 149 00 Praha 4, tel. 226 801 211, 777 757 187, technik
iaroslav HanI, kter’ Vám rovné sdëlI pIpadné dotazy k pedmëtu pronãjmu.

ádosti, pipomInky a námëty Ize doruit v dobë ad zveejnënI zámëru pronájmu na adresu: Uad M
Praha 11, OceiIkova 672, 149 41 Praha 415 v zalepené obáice oznaené ,,NEOTV1RAT” a hesiem ,,OMP
NP . 1601-02, ul. Podjavorinské”, nejpozdëji vak do poslednIho dne zveejnënI do konce pracovnI
doby podatelny. Podie ve citovaného zákona majI obané práva se ktomuto zámëru vyjádflt a
pedloit své pIsemné nabIdky majetkoprãvnImu odboru prostednictvIm podateiny Uadu M
Praha 11.

PodmInky pronájmu:
• prostory budou pronajaty tak, jak stojI a IeI
• vekeré stavebnI a jiné üpravy (rekolaudaci, zmënu uIvãnI, pIpadné zIzenI parkovacIch mist

apod.) bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je poadovat zpët ani pi skoneni nájmu
• vekeré üpravy pedmëtu pronájmu bude nájemce provádët na základë pisemného souhlasu

pronajImatele
• smiouva bude uzavena na dobu neuritou
• nájemce na své nãklady a sv’m jménem zfidi samostatn’’ odbér el. energie pro pedmët nájmu

ádost musI obsahovat:
• adresu nebytového prostoru
• pedmët podnikãnI



• ucel nájmu
• nabIdku ve nájemného (K/m2/rok)
• adresu adateIe, telefon, e-mail
• adresu pro doruovánI poty
• podepsan’’ návrh nájemnI smiouvy, kterou adatel zIskã na poádánI na UMC Praha 11 na emailu:

knizkovas@prahall.cz nebo kratochvilm@prahall.cz
• v pIpadë zájmu o uIvánitëchto prostor kjinému üelu nájmu, ne jsou kolaudovány:

- estné prohláenI, e zmënu uIvãnI prostor fvetne pIpadného zIzenI parkovacIch stánI)
provede adatel na vlastnI náklady, které mu nebudou v pIpadë ukonenI nájmu vráceny

- doloenI souhiasu vlastnIka objektu, v nëm se nebytov’’ prostor nacházI, se zmënou üelu
uIvánI nebytového prostoru

Kritéria pro v’bër zájemcü o pronãjem nebytovch prostor:
- ve nájemného (K/m2/rok)
- üel nãjmu

o vsIedku IzenI se mete informovat na telefonnIm Isie 267 902 285 nebo 267 902 267 (pIzemI
budovy E, kancelã 73), vyrozumënI obdrI pouze vybran’ zájemce.

Doba zveejnènIje die zákona nejménë 15 dnü.
PronajImatei si vyhrazuje právo nevybrat z pedioen’ch nabIdek.

V pIpadë, e nebude podána ádnà ádost o pronájem dotyného nebytového prostoru, prodIuuje
se doba zveejnënI vdy do 15. dne následujIcIho mësIce.

Ing. Miroslava’andová
vedoucI Odboru majetkoprávnIho



3
-

II

1

I
1

Ii

II

PIIoha zámëru

i: UI’

•11




