
 

 

Městská část Praha 9
 

20. Rada městské části
ze dne 23.11.2021

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 578/21
 

prodej nebytových jednotek - garáží č.1, č.2, č.3 a č.4 na pozemku
parc.č. 3215/7 v k.ú. Libeň, umístěných ve vnitrobloku za domem
Drahobejlova 1601/35 v Praze 9

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 prohlášení o zřízení služebnosti spočívající v právu průchodu a průjezdu přes pozemek

parc.č. 3215/2 a průjezdem domu čp. 1601 postaveného na pozemku parc.č. 3215/2,
a to ve prospěch pozemku parc.č. 3215/7 a k tíži jednotek č. 1601/5, 1601/17,
1601/101 a 1601/102, všechny v domě čp. 1601, vše v k.ú. Libeň, obci hl. m. Praha,
ve znění dle přílohy tohoto usnesení

 
2. souhlasí
 2.1. s uzavřením kupních smluv o převodu vlastnictví níže uvedených nebytových

jednotek č.1, č.2, č.3 a č.4 - garáží, vymezených v pozemku parc. č. 3215/7, jehož
součástí je budova bez č.p./č.ev., vše v k.ú. Libeň, v obci hl. m. Praha, včetně
odpovídajících podílů na společných částech nemovité věci:

1) nebytové jednotky - garáže č. 1, podíl o velikosti 182/728, 
 za kupní cenu 611.500,- Kč.

2) nebytové jednotky - garáže č. 2, podíl o velikosti 182/728, 
za kupní cenu 605.000,- Kč.

3) nebytové jednotky - garáže č. 3, podíl o velikosti 182/728, 
za kupní cenu 625.350,- Kč.

4) nebytové jednotky - garáže č. 4, podíl o velikosti 182/728, 
za kupní cenu 603.000,- Kč.



Vzor textu kupní smlouvy je přílohou tohoto materiálu.

2.2. s předloženým návrhem usn. ZMČ P9 k materiálu "Prodej nebytových jednotek
- garáží č.1, č.2, č.3 a č.4, na pozemku parc.č. 3215/7 v k.ú. Libeň, umístěných ve
vnitrobloku za domem Drahobejlova 1601/35 v Praze 9"

 
3. ukládá
 1. uvolněné člence RMČ Praha 9

1.1. předložit materiál na zasedání ZMČ

2. vedoucímu OSM ÚMČ P9 z pověření

2.1. realizovat usnesení
 

 
 Zodpovídá: JUDr. Jana Nowaková Těmínová Termín: 07.12.2021
 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller Termín: 31.12.2021
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........................................
Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9

 




