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Městská část Praha 20 oznamuje 
ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) 

záměr majetkoprávního úkonu 

pronájmu pozemku KN parc. č. 4101/67 o výměře 1.492 m2, druh pozemku – ostatní 
plocha, způsob využití - jiná plocha, KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2,  druh 
pozemku - orná půda,  KN parc. č. 4101/88 o výměře 273 m2, druh pozemku - ostatní 
plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4121/11 o výměře 415 m2,  druh 
pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4101/68 
o výměře 434 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN 
parc. č. 4101/70 o výměře 145 m2,  druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – 
jiná plocha, KN parc. č. 4101/92 o výměře 46 m2, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4101/76 o výměře 4348 m2,  druh pozemku 
– orná půda a KN parc. č. 4101/97 o výměře 2161 m2, druh pozemku – orná půda, 
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti HUMMER CENTRUM s.r.o., za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 49.630,- Kč/předmět  pronájmu/rok, na dobu 
neurčitou, s účinností od 1. 11. 2019, za účelem pořádání sportovních, kulturních a 
turistických činností v rámci činnosti zábavního areálu „Hummer Tvrz“. 
 
Poučení: Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit 
a předložit své nabídky, a to písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 20, 
nejpozději do posledního dne zveřejnění. 
 
 

 

 

Ing. Zdeněk Vavruška 

vedoucí odboru OHSaI 
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