
Městská část Praha – Ďáblice 
Úřad městské části Praha – Ďáblice 

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;  

tel. 283 910 723-5; fax: 283 910 721 

e-mail: podatelna@dablice.cz 

finanční odbor 

 

 

Oznamuje 
Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zák. č. 131/2000 Sb., v platném znění) 

 
ZÁMĚR 

Prodat pozemky: 
A. pozemek parc. č. 1219/30 v k.ú. Ďáblice o výměře 12 m²  

B. pozemek parc. č. 1219/13 v k.ú. Ďáblice o výměře 36 m²  
C. pozemek parc. č. 1219/14 v k.ú. Ďáblice o výměře 43 m²  
D. pozemek parc. č. 1219/15 v k.ú. Ďáblice o výměře 34 m²  
E. pozemek parc. č. 1219/16 v k.ú. Ďáblice o výměře 35 m²  
F. pozemek parc. č. 1219/17 v k.ú. Ďáblice o výměře 46 m²  
G. pozemek parc. č. 1219/18 v k.ú. Ďáblice o výměře 46 m²  
H. pozemek parc. č. 1219/19 v k.ú. Ďáblice o výměře 36 m²  
I. pozemek parc. č. 1219/20 v k.ú. Ďáblice o výměře 37 m²  
J. pozemek parc. č. 1219/21 v k.ú. Ďáblice o výměře 49 m²  
K. pozemek parc. č. 1219/22 v k.ú. Ďáblice o výměře 144 m²  
L. pozemek parc. č. 1219/23 v k.ú. Ďáblice o výměře 85 m²  
M. pozemek parc. č. 1219/24 v k.ú. Ďáblice o výměře 94 m²  
N. pozemek parc. č. 1219/25 v k.ú. Ďáblice o výměře 76 m², 

které vznikly na základě geometrického plánu č. 1813-39/2019, vyhotoveného ORIGEO s.r.o, 
se sídlem: Chaberská 290/13, 182 00 Praha 8, ověřeného dne 7. 5. 2019 Ing. Kamilem 
Endrštem, Ph.D., úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, pod č. 139/2019, 
potvrzeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 14. 5. 
2019, pod. č. PGP-2214/2019-101 (dále jen „Geometrický plán“), oddělením z pozemků parc. 
č. 1219/1, parc. č. 1219/2 a parc. č. 1221/1, k.ú. Ďáblice  

pro subjekt: M Ďáblická, s.r.o. 
se sídlem: třídy Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno – Černá Pole 
IČO: 291 35 478 
DIČ: CZ29135478, plátce DPH 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.C78842 
Kupní cena sjednaná dohodou smluvních stran za předmět koupě, činí 
                                                      3,513.636, - Kč  
(slovy: Tři miliony pět set třináct tisíc šest set třicet šest korun českých).  
Ke kupní ceně uvedené v předchozí větě bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši 21 %. 
 
Poučení 
Podle výše citovaného ustanovení se lze k tomuto záměru vyjádřit, a to písemně, 
prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha-Ďáblice, nejpozději do posledního dne zveřejnění. 
 
 
 
 

                                                                                  Ing. Miloš Růžička 
                                                                                          starosta 
 
Datum vyvěšení:  
Poslední den zveřejnění:  

 


