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Městská část Praha-Suchdol

starosta městské části

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, tel.: 22092 1218

e-mail: starosta@praha-suchdol.cz, www.praha-suchdol.cz, IČ: 00231231

 

 

  
vAŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

UMC P_SUCH 01220/2017 P. Hejl 31. 5. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

přístupu k informacím - ceny pronájmu pozemků

Vážený pane doktore,

na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/19999 Sb. ze dne

15. 5. 2017 Vám zasíláme doplněnou tabulku k cenám pronájmu uplatňovaných naší

městskou části Praha-Suchdol.

1. Uvádíme pouze ceny pronájmů, které městská část realizuje, ostatní plochy

nemáme k dispozici. K cenám je připočtena DPH ve výši 21%.

2. Městská část Praha—Suchdol má aktualizovaný Ceník pronájmů, schválený radou

MČ Praha-Suchdol dne 31. 5. 2017 — viz příloha.

3. Pokud by byla městská část požádána o jiný pronájem pozemku, rada MČ vtom

případě postupuje individuálně dle cen obvyklých.

S pozdravem

    ing.? Ájl

starosta MC raha-Suchdol



 

způsob užívání
Cena za 1 m2 / rok

(pozn.: dlouhodobý nájem)
 

.v.v

nemáme
 

.v-v

5 Kč/mz/ rok
 

golfové hřiště (odpaliště, dráhy, jamkoviště / pod

budovami / cesty, parkoviště / doprovodné plochy,

zeleň) nemáme
 

informační poutač (pro drobné podnikatele - např.

řemesla, služby, restaurace
1000 Kč /m2 reklamní plochy/měsíc,

tj. 12.000 Kč/mz/rok
 

odpadní nádoby bytových domů

100 Kč/mZ/rok
 

parkovací stání na komunikací pro fyzické osoby/

právnické osoby oboje 1000 Kč/mZ/rok
 

parkovacístáníve vnitroblocích pro fyzické osoby/

 

 

 

 

právnické osoby nemáme

parkoviště komerční (hlídané — placené) nemáme

plakátovací plochy nemáme

pod budovou (komerční/ nekomerční) nemáme

pod bytovým domem nemáme
 

pod garáží 85 Ké/mZ/rok
 

prodejní stánek

350 Kč/mz/měsíc

tj. 4.200 Kč/mz/rok
 

průchod nemáme
 

přesah zateplení domu, pod balkony, přesah střechy

nepronajímáme
 

přístupová cesta (ke garáži, k bytovému domu, k

nebytovému prostou) 85 Kč/mz/rok
 

reklama (billboardy, bigboardy - jednostranné,

oboustranné, neosvétlené, osvětlené, světelné
1000 Kč/mz/ reklamní plochy/měsíc

tj. 12.000 Ké/mZ/rok
 

sportovní areál (plocha sportoviště, doprovodné plochy,

pod budovou) (pozn.: mimo golf) nemáme
 

využit-í k investiční výstavbě (developeři) nemáme
 

zahrada /zeleň u rodinného domu (připlocená plocha)

11 Ké/mZ/rok
 

zahrádka pro pěstování ovoce, zeleniny, květin

11 KE/mZ/rok
 

zahrádka pro rekreaci (chata) 11 Kč/mz/rok
 

zahrada školní- MŠ, ZŠ nepronajímáme
 

zahrádkářská osada - Svaz zahrádkářů 11 Ké/mzlrok
 

zeleň kolem bytových domů (např. SVJ) nepronajímáme
 

 

způsob užívání

Cena za 1 m2 / den

(pozn.: krátkodobý nájem)
 

stavební zábor - lešení, stavební materiál 5 Kč/mZ/den
 

stavební zábor - realizace inženýrských sítí řeší se poplatkem za užíváníveřejného

prostranství
  stavební zábor - realizace sjezdu na komunikaci, chodníků  5 Kč/mz/den
 

 


