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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  

Odbor správy majetku 

 

        

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne: 

MCP8 237990/2022  Víšková / 222805771 1.6.2022 

 
 

z v e ř e j ň u j e 
 

v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, ve spojení s ustanoveními § 3 odst. 2 a § 34 odst. 3 zákona  
č. 131/2000 o Hl. městě Praze, v platném znění, 
 

z á m ě r 
 

pronajmout nemovitý majetek svěřený jí Statutem hl. m. Prahy do správy na základě obecně 
závazné vyhlášky Hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a to předem známému zájemci: 

 
katastrální území: Bohnice 

 
části pozemků: parc. č. 585/341, ostatní plocha - zeleň, o výměře 226 m2 

parc. č. 585/340, ostatní plocha - zeleň, o výměře 1634 m2 

parc. č. 590/36, ostatní plocha - zeleň, o výměře 1765 m2 
 

nájemce: DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s. r.o., IČO: 04207327,  
se sídlem na adrese Lodžská 401/13, Bohnice, 181 00 Praha 8 

   

 
Poučení: 

Dle ustanovení výše uvedeného zákona mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit 
a předložit své nabídky. Mohou tak učinit písemně, k rukám pana Ing. Bc. Jiřího Eliáše, MBA, 
vedoucího odboru správy majetku ÚMČ Praha 8, prostřednictvím podatelny Úřadu Městské 

části Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. „bílý dům“), 180 00  Praha 8 – Libeň, a to nejpozději v poslední 
den zveřejnění tohoto záměru. 

 
Doba zveřejnění:  15 dnů 
  

První den zveřejnění:  1. 6. 2022 
 

 
                                                                                                                    „podepsáno elektronicky“ 

          Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA 

                    vedoucí odboru správy majetku 
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