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Správa železniční dopravní česly 50101 HRADEC KRÁLOVÉ

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Našezn.: 31062/2018-SŽDC-OŘ HKR-OPOS

Vyřizuje: ...........................
............................................
...........................................
... ...................................................

Česká spořitelna, a.s. 
CEN2310
Budějovická 1912/64b 
140 00 Praha 4

Datum: 14. 12. 2018

Výpověď z nájemní smlouvy 2947003815

Vážení,

na základě Vašeho dopisu bereme na vědomí Vaši výpověď z Nájemní smlouvy 2948003815, která je 
mezi smluvními stranami uzavřena na nájem prostoru ve výpravní budově Náchod. V souladu či. VII. odst. 
1. a 4. výše uvedené nájemní smlouvy bude pronájem ukončen ke dni 31.1.2019,

V souladu s ustanovením či. Vil. odst. 5. Nájemní smlouvy 2948003815 jste povinni nejpozději ke dni 
31.1.2019 protokolárně předat vyklizený předmět nájmu pronajímateli. Vzhledem k charakteru nájmu Vás 
prosíme o cca 14-ti denní předstih sdělení termínu předání prostoru. Toto oznámení poskytněte zaměstnanci 
Oblastního ředitelství Hradec Králové panu.. . . .................. ...... ...... ............ .........y nádražních budov, který 
bude provádět protokolární přebírku ze strany pronajímatele.

........................................................ ,

Děkujeme za spolupráci.

..... ..............................................

................................................... 
.......................... 

........................................... 
........................

Příloha: kopie výpovědi

....ráva železniční dopravní cesty, státní organizace

.....saná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

.....w.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

lč: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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V  i C .. .. ... ............. .................. ................ .. .......
.....................................................................
..............................

...... .................................... ......................................
fax: ....... ..... ............. .............
. ......... ............................. 
...... ..................... .....

Doporučeně s dodejkou!

Váš dopis značky / ze dne naše značka (uveďte v odpovědi) ......................
..........................................................................................................

dne
29.10.2018

Výpověď Nájemní smlouvy č. 2947000795 ze dne 29.2.2016 (dále jen „Nájemní smlouva“)

Č. smi. ČS v SAP 6000002358 
Lokalita: Náchod, Kladská čp. 128

Váženi smluvní partneři,

dne 29.2.2016 byla uzavřena mezi Správou železniční dopravní cesty, st. org. a Českou spořitelnou, a.s. 
shora uvedená Nájemní smlouva za účelem umístěni a provozování bankomatu v budově čp. 128 v k.ú. 
v Náchodě. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

V souladu s čl. VII odst. 1 a 4 Nájemní smlouvy

v y p o v í d á m e

výše předmětnou Nájemní smlouvu. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po 
měsíci, v němž Vám byla tato výpověď doručena, tj. výpovědní lhůta běží od 1.11.2018 a končí dnem 
31.1.2019.

Prostory budou předány nejpozději ke dni ukončení nájemního vztahu v souladu s ustanovením čl. VII odst. 
5 Nájemní smlouvy. Ve věci domluvy na podrobnostech ke stavu předání prostor Vás bude v dostatečném 
časovém předstihu kontaktovat Property Specialista ............................... ................................................

Děkujeme Vám za spolupráci. 

S přátelským pozdravem

...... ................ 
. . ..... ........................ 
. . ........................... . .........

.......................

................................ 
.............................. . .........

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 3- 180311/2014


