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Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha 5, 6 a část 
plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3, část plochy 4, část plochy 
7 a plocha 8), části pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 1, plocha 2), části pozemku 
KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha 
 

ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, v platném znění 

 
 Městská část Praha 20 

 Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice 
oznamuje tímto svůj záměr 

 
 P R O N Á J M U 

 
části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha 5, 6 a část plochy 7), části 
pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3, část plochy 4, část plochy 7 a plocha 8), části 
pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 1, plocha 2), části pozemku KN parc. č. 1990 (část 
plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem 
provozování parkoviště Na Chvalské tvrzi na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 
31. 12. 2019. 
 
Schématický plánek jednotlivých částí pozemků je součástí přílohy tohoto vyvěšení. 
 
Písemné nabídky zasílejte v zalepených obálkách s nápisem 
  

 „Pronájem parkoviště Na Chvalské tvrzi - NEOTVÍRAT !“ 
 
doporučenou poštou na adresu Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, 
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, nebo doručte osobně do podatelny úřadu 
městské části Praha 20 na stejné adrese, v pondělí a ve středu od 7:30 hod. do 18:00 
hod., v úterý a čtvrtek od 7:30 hod. do 15:00 hod., a v pátek od 7:30 hod do 14:00 hod. 
 
Základní údaje k pronájmu: 
− zájemcem o pronájem se stává fyzická osoba starší 18 ti let nebo právnická osoba, 

která předloží nabídku s navrhovanou cenou za předmět pronájmu respektující cenu 
parkovného                                                                                15 – 60 min …..  10,- Kč 
                                                                                  za každou další hodinu ….. 10,- Kč 
 

-  navržená  cena za předmět pronájmu musí být v minimální výši 60 000 Kč za dobu 
a předmět pronájmu, t.j. 10 000 Kč/měsíc/předmět pronájmu. 
 
Na obálce uveďte adresu odesílatele. 
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Nabídka musí obsahovat: 

1. Navrhovanou cenu za pronájem  
2. přesnou identifikaci zájemce v rozsahu nejméně: u fyzické osoby jméno a příjmení, 

bydliště, telefonické a popřípadě elektronické spojení, u právnické osoby obchodní 
firma (jméno), adresa sídla, identifikační číslo, telefonické popřípadě elektronické 
spojení, 

3. doklad opravňující zájemce k provozování předmětu činnosti (výpis ze 
živnostenského rejstříku, popř. jiný doklad). 
 
Další bližší informace podá vedoucí odboru hospodářské správy a investic, 

Ing. Zdeněk Vavruška, tel. č. 271 071 600, e-mail zdenek_vavruska@pocernice.cz 
 Vyhlašovatel bude provádět hodnocení dle nejvyšší cenové nabídky za dobu 
a předmět pronájmu. 
 
 Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny 
předložené cenové nabídky, nebo záměr zrušit. Zrušení záměru bude oznámeno stejným 
způsobem jako vyhlášení záměru. Zájemcům nevzniká nárok na náhradu nákladů 
spojených s vypracováním a předložením nabídky. 
 
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek záměru. Případná změna 
bude zveřejněna stejným způsobem jako vyhlášení záměru. 
 
 Poslední den lhůty pro doručení nabídky je 12. 6. 2019 do 12:00 hod. 
 
 
          
          
V Praze dne: 21. 5. 2019 
 
Zveřejněno od: 21. 5. 2019 
Zveřejněno do: 12. 6. 2019  
 
 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vavruška  

vedoucí OHSaI  
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