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                 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

pro schůzi Rady MČP1 dne _..2010 ve věci: 

Pronájem částí pozemku č. 998/1, k.ú. Staré Město, Praha 1  

Předkládané usnesení se týká pozemku parc. č. 998/1, k.ú. Staré Město, Alšovo nábřeží, Praha 

1 (jde o pozemek, který je včetně břehové zdi ve vlastnictví hl. m. Prahy, a v souladu s ust. § 

19 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze byl od 29.1.2009 svěřen do správy MČ Praha 

1). 

Předkládané usnesení navazuje na usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR10_0720 ze dne 1.6.2010, 

kterým bylo schváleno uveřejnění záměrů pronajmout příslušné části pozemku a nabýt práva 

stavebníka (zejm. týkajících se vybudování přípojek vedoucích pod pozemkem).  

Důvod projednávání: 

1) Uplynutí doby zveřejnění záměrů č. 056886/2010 a č  056904/2010 a č. 056908/2010, 

2) nabídka zájemce IMMO Development, s.r.o., IČ: 27205754 se sídlem Praha 6, 

Evropská 1729/49, PSČ 16000, která tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy; 

3) zjištění ceny nájmu pro státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953 se 

sídlem Holečkova 8, PSČ 15024 (znalecký posudek tvoří přílohu č. 2 důvodové 

zprávy). 

Přílohy:  

č. 1: nabídka předložená zájemcem IMMO Development,   s.r.o., IČ: 27205754, sídlem Praha 

6, Evropská 1729/49, PSČ 16000  

č. 2: znalecký posudek ze dne 16.6.2010 Ing. Jana Beneše číslo: 3134 - 084/10 – odhad 

obvyklé ceny – výňatek ( celý k dispozici k nahlédnutí na jednání RMČ) 

 

V Praze dne 17. 6. 2010      JUDr. Renata Scholzová 
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