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MESTSKA CA ST PRAHA 15
Boloňská

478/1 , P rah a 10

oznamUj e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona

č.

131/2000 Sb., o hlavním

městč

Praze, v platném

znění

,

v

Z AMER
pronajmout
nebytový prostor
jednotku č. 41 4/101 v přízemí budovy
č. p . 414, ulice Milánská v Praze 10 - Horních Měcholupech, za
účelem využití jako prodejnu, zázemí firmy, apod. Celková
výměra je 92,20 m 2• Doba pronájmu je na dobu určit ou, 5 let,
minimální požadované nájemné ve výši 1561,00 Kč/m 2 /rok.
Nabídku m ůže podat fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním pří s l uš níkem
Čes ké republiky nebo jiného členského státu ES nebo, která j e dlo u h odobě pobývajícím
rezidentem na území Č R nebo na území j iného č l e n ského státu ES ve smyslu s měrn i ce Rad y
20031109/ES ze dne 25. listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území Č R. kterú
má vypo řádan é veškeré závazky vll č i MČ Praha 15 (dále jen zájemce).

Zájemce podá nabídku takto:

Nabídka se pod ává v písemné formě a mu sí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15,
Bo l oňsk á 478/1 , Praha 10, n ejpozději do 29.06 .2018, v)' hrad n ě v zalepené a ne poškozené
obálce, označen é ,,"Nebytový prostor - jednotka č. 414/101, MiltÍ/lsktÍ Č. p. 414,
Prallll 10 - neotvírat". Přih láška, opaH-ená úředně ověřeným pod pise m ucha zeče, mu sí
obsahovat jméno, příjmení , adresu, datum naro zení u fyzický ch osob, I ČO u podnikajících
fyzických osob nebo právnických osob, sídlo uchazeče FO/ PO. da lší ko ntaktní údaje (telefon ,
e-mailová adresa apod. ), výši nabízeného nájemného za m 2h ok . ú čel náj mu.

Prohlídka:
Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat dne 19.06.2018 v
hod.

době

od 09,00 hod. do 10,00

MČ Praha 15 si vyhraZllje právo odm itnout všechny nabídk y nebo zá m ě r kdykoliv, bez udání
zru šit. Uc ha zeč nemá nárok na náhradu nákladú vynaložen ýc h v souvislosti
s podá ním žádosti o pro nájem na bízeného ne bytového prosto ru na Lák l ad č vef"ejné nab idky
zvel'ej něné M Č Praha I 5.
důvod u ,

Veškeré informace podá OM ÚM Č Praha 15 .

Upozornění:

V pNpadě, že o nabízený nebytový prostor projeví zájem více
rozhodovat nejvhodnější nabídka.

Poučení
Podle výše citovaného mají zájemc i možnost se k tomuto
nab ídky prostřednictvím podatel ny ÚM Č Praha 15.

ÚI'ad měst ské části Praha 15
Boloi\ská 478/1
109 00 Praha 10

uchazečll,

bude o poradí

zá m ě ru vyjád řit

a pi'cdložit své

Do ba zve řejn ění
od 12.06.2018 do 29 06.20 18

Milan Wenzl
starosta M Č Praha 15

V Praze dne 08.06.20 18

