
 

 

Městská část Praha 9
 

7. Rada městské části
ze dne 05.04.2022

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 162/22
 

uzavření smlouvy o pachtu pozemků parc. č. 1814/1 o výměře 3421
m2, parc.č. 1814/4 o výměře 3331 m2, parc.č. 1983 o výměře 11 m2,
parc.č. 1985 o výměře 7 m2, parc.č. 1814/5 o výměře 3366 m2, jehož
součástí je budova čp. 312, parc.č. 1814/7 o výměře 556 m2, jehož
součástí je budova bez čp/če, a parc.č. 1814/10 o výměře 13 m2,
jehož součástí je budova bez čp/če, vše v k. ú. Vysočany se společností
Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190
00, IČO: 27944603

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 uzavření smlouvy o pachtu pozemků v k.ú. Vysočany, a to pozemku parc. č. 1814/1,

ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 3.421 m2, pozemku parc.č. 1814/4,
ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 3.331 m2, pozemku parc.č. 1814/5,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3.366 m2, jehož součástí je stavba, budova
č.p. 312, jiná stavba, na adrese Poděbradská 312/39, 190 00 Praha 9, pozemku
parc.č. 1814/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 556 m2, jehož součástí je
stavba, budova bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc.č. 1814/10, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 13 m2, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, jiná stavba,
pozemku parc.č. 1983, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 11 m2 a
pozemku parc.č. 1985, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 7 m2, pro
společnost Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00,
IČO: 27944603, za účelem provozování skladů, hal a kanceláří a činností s uvedeným
provozem pojmově souvisejících, na dobu neurčitou.

Text pachtovní smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 

2. ukládá
 1. vedoucímu OSM ÚMČ Prahy 9 z pověření



1.1. realizovat usnesení
 

 
 Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller Termín: 29.04.2022
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Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9

 


