MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ
Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčan

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o hl. městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.)
v platném znění.

záměr
na pronájem nebytových prostorů a pozemku
v budově svěřené městské části Praha - Nedvězí 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.
Identifikace nebytového prostoru a pozemků
Nemovitosti areálu Mejto na adrese Málkovská 84, Praha 10, zapsané na
LV č. 181 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, pozemky k.ú. Nedvězí u
Říčan:
• budova recepce o celkové výměře 280 m2,
pozemek parc. č. 60/30
• 4x bungalov o výměře 1. NP 80 m2 a 2.NP 40 m2, pozemek parc. č.
60/33, 60/34, 60/35 a 60/36
• část pozemku parc. č. 60/12 o výměře cca 2.800 m2
Součástí areálu jsou další 4 bungalovy, které nejsou předmětem pronájmu
a v současnosti slouží k ubytování.
Nemovitosti jsou pronajímány ve stavu vyžadujícím úpravy. Prohlídky
nemovitostí po telefonické domluvě.
Možný účel nájmu
ubytování, rekreační zařízení, školské zařízení, kanceláře
Doba nájmu
neurčitá s šestiměsíční výpovědní dobou
Nájemné
minimální nájemné ve výši 80,- Kč/m2 nebytového prostoru/měsíc
Spotřeba energií (elektrická energie, voda) bude účtována dle skutečnosti.
Předložené záměry budou posuzovány s ohledem na účel pronájmu a na nabídnuté nájemné.
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a
to písemně, prostřednictvím podatelny úřadu MČ Praha - Nedvězí, k rukám níže uvedené kontaktní osoby,
odeslané emailem nebo datovou schránkou nejpozději do 30 dnů ode dne vyvěšení záměru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.
Kontaktní osoba: Karolina Trnková, starostka, telefon: +420 702 251 337, E-mail: podatelna@mcnedvezi.cz
Zveřejněno od: 10.5.2022 do: 9.6.2022
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