
Stejnopis č.

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

majetkem Magistrátu

a

LK Gastro, s.r.o.., se sídlem Kolbenova 898/11, Praha 9

1.

2.

3.
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Pronajímatel je vlastníkem pozemku pare. č. 1149 v obci Praha, k.ú. Staré Město, 
zapsaný na LV č. 122. vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu. 
Katastrální pracoviště Praha.

Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci předmět nájmu výhradně za účelem 
umístěni restaurační předzahrádky.

Nájemní smlouva
NAP/35/04/010257/2020

zastoupená na základě plné moci 
IČ: 02018560
DIČ: CZ02018560, plátce DPH 
dále jen „nájemce"

I.
Předmět a účel nájmu

3 1
i •

Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci část pozemku (veřejného prostranství) 
uvedeného vodst. 1. tohoto článku, jež se nachází před objektem č. p. 1012. Smetanovo 
nábř. 2. vyznačeného na orientačním situačním plánku, který tvoří přílohu č. i této 
smlouvy tak. že nájemce bude užívat část tohoto pozemku o maximální výměře 135 m2 
(vše dále jen jako ..předmět nájmu“).
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Uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku dle ustanoveni § 663 a násl. zákona 
č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi

! &

-146-X

zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s 
hl.m. Prahy
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581, plátce DPH
d á I e j en ,. pronajimatel''
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Nájemce 
na účet
VS 120.26W2- 
?±UV* ^vcem. 

Pro každý jedl

Vestav“-vjaké(nsenacil.2Í

uvedený ve/. ()ds( 2

působil on nebo
"brodit pronajímaleIi 

^^n.mur -
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’ r°zsahu 135 m2 
užívání“).

'°d 2020 do 29. n.2020
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3.

do užívání jinému
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6. Nájemce je oprávněn využít předmět nájmu v rámci rozsahu a dl, *■ -
reklamy vážící se kjeho firmě. Žádná reklamní plocha však nes ' o”’ k umísIční
0,99 m- a musí být odsouhlasena odborem památko^ít ^'b”0“' rOzměr 
a dále příslušným silničním správním úřadem V n^ W’ m' Prah>
plochy o velikosti větší je nutno postupovat v ,nS,a,ov« reklamní
hl.m. Prahy. ** sou,adu s Plnými smluvními vztahy

nájmu ani jeho část <’ 
pronajímatele, tedy ani k provozování hudcích“

f) zajistit si pro rozsah a dobu užívání na každv L - 
smlouvy rozhodnutí o zvláštním užívání pozemníchŤn’ P° d°bU účinnosli ^to

«*"*. » Sešil- "™VhKtaí. MM8sb
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších nřeí'S-U “ Zak°n Č‘ 13/1997 Sb

il nahlásit pronajímateli veškeré změm týS e Vh„ P'K .
j) na předmětu nájmu plnit povinnosti m0/ i J os°bnich dat

ě. 185/2001 Sb„ o odpadech a o změně něheícXíh01'^"6"1' § 16 zákona 
ptcdp'sú-. NejP<>zději do 24 hodin po nabytí ůčinÍot Ítn T Z"ění pozdě-Íach 
nakládám s odpady (sběrná nádoba na směsný kom „f, Sm'UVně zaJisliI 
nádoby na jednotlivé komodity, které při nróvoz,? °dpad’ separační sběrné 
pokud není původce odpadů na základě nísemnA ŽIV"OS,enské člnn°sti vznikají, 
organizovaného HMP aj.J, udržovat ěistotu kokTpi^na^6" d° SyS,ému 
smety a souěasne pronajímatel upozorňuje náiení P> " J"’U CCa 2 m všenli 
Rady hl. m. Prahy ě. 2832 ze dne 16 P 2010 L dodržoval Usnesení
pnnctpy předcházení vzniku odpadů a minimahzae/^v-' °^tření resPekt“jících 
a výrobků ' minimalizace používání jednorázových obalů

k) na žádost pronajímatele uvolnit předmět náimu n» a u 
ve třech souvislých obdobích. Každý takový nřínad ““X--'° d"Ů r0Čně’ a 10 max- 
nájemci písemně, nejméně 10 dnů před konáním 3^'° Pr°najlma,el povine*> oznámit

Bez souhlasu pronajímatele a příslušného stavebního t 
nájmu provádět terénní úpravy, stavby, oplocení ani iin/nCo"’“ neSmí na předn,ětu 
ěl. 1. odst. 3. této smlouvy tímto není dotčeno. J Podstatné změny. Ustanovení

4. Nájemce nesmí přenechat předmět 
bez předchozího písemného souhlasu 
a jiných produkcí.

5

zařízeni sloužící pro její provoz. ' ™ chladicí, mrazicí, popř. vý čepní
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2. Nájemní vztah touto smlouvou založený skončí:

3.

4.

5.

I.
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a) je-li nájemce v prodlení s placením nájemného o více než jeden měsíc a přes písemné 
upozornění pronajímatele nezaplatí nájemné ani do 5 dnů po doručení tohoto 
upozornění, pak tato smlouva zaniká dnem, který' se shoduje s 5. dnem od doručení 
upozornění

b) jestliže nájemce přes písemné upozornění dále porušuje povinnosti uvedené v čl. IV. 
této smlouvy, a to 5. dnem od doručení tohoto upozorněni, viz. písm. a)

c) vyžadu je-li to důležitý obecní zájem (havárie, údržba), a to dnem, kdy pronajímatel 
tuto skutečnost oznámí nájemci

d) v případě, že provozováni podnikatelské činnosti nájemce bude znemožněno zrušením 
udělených správních povolení úředním nařízením nebo jinými důvody. Výše uvedené 
důvody je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli

Výpověď i výše uvedené upozornění, oznámení či návrh dodatku bude nájemci vždy 
doručena na adresu nájemce uvedenou v této smlouvě, případně na adresu určenou 
nájemcem.

Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní 
době i bez udání důvodu. Výpovědní doba počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž, byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

VI. 
Smluvní pokuty

llllllillllllllM Mil llllilllllllllllllllll
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V.
Výpověď smlouvy a skončení nájmu

Nájemce je povinen při změně adresy uvedené ve smlouvě určil pronajímateli místo 
doručování korespondence.

Za nedodržení podmínek této smlouvy je nájemce povinen zaplatit pronajímateli tyto 
smluvní pokuty:

Doručení výpovědi nájemci 
podle občanského zákoníku.

o doručovánise řídí příslušnými ustanoveními

a) za užívání předmětu nájmu v rozporu s účelem nájmu podle této smlouvy 10.000.- 
Kč/den (slovy deset tisíc korun českých)

b) za nedodržení stanovené denní provozní doby je povinen zaplatit pronajímateli 
10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý den

c) za užívání předmětu nájmu mimo rámec rozsahu a doby užívání je povinen zaplatit 
pronajímateli 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý den
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Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.

Nájemce je mimo zaplacení smluvní pokuty povinen uvést předmět nájmu (veřejné 
prostranství) neprodleně do původního stavu.

Na zajištění nájemného má pronajímatel podle občanského zákoníku zástavní právo 
k movitým věcem, které jsou na předmětu nájmu.

Pokud bude rozhodnutím stanoven menší rozsah a/nebo doba pro užívání předmětu 
nájmu oproti rozsahu a době užívání dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy, může nájemce 
požádat o vrácení poměrné části nájemného.

Změny a doplňky v této smlouvě mohou být provedeny pouze formou písemného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků pronajímatele 
na náhradu škody vůči nájemci.

VII.
Závěrečná ustanovení

HIHIllll Ulil 11:1 llllll IIIIIBIIII lili
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Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech o šesti stranách textu, z nichž pronajímatel 
obdrží stejnopis č. 1 č. 3, nájemce stejnopis č. 4 a příslušný silniční správní úřad 
stejnopis č. 5 - č. 6.

d) v případě, že nájemce při skončení nájmu nevy klidí předmět nájmu a nepředá jej 
pronajímateli ve stanovené Ihutě, je povinen zaplatit pronajímateli částku 10.000.- Kč 
(slovy deset tisíc korun českých) denně do doby protokolárního předání předmětu 
nájmu

c) při nezaplacení nájemného do 30 dnů po termínu splatnosti zaplatí nájemce 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dlužné částky za každý den prodlení, 
minimálně však 300.- Kč

1) v případě nedodrženi podmínky uvedené včl. V. odst. 4. této smlouvy 1.000.- Kč 
(slovy jeden tisíc konin českých) za každý den. v němž bude toto porušeni trvat

g) za nedodržení každé další podmínky stanovené touto smlouvou 1.000,- Kč (slovy 
jeden tisíc korun českých) za každý den. v němž bude toto porušení trvat

Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené touto smlouvou se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecné závaznými právními předpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí pronajímatel.



7.

2 6 -10- 2020
V Praze dne:
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Smluvni strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text 
této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

Illlllllilillllllllllilllli
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Plnou moc

vXzéZmocpřijimámv^-

(Olejen „Zmocněnec“)

wSSS"“"^ jmínem ve vteh úkonů

ISssFššssšsi
Zmocněnce není oprávněn ... svedenému cíli.

jednom originál ” ''yl,0,0'''!"“ « 3 origináJech, z nichž 1 „bdr2i 2mocnile, 

vPrazedne _ ue'a2z-°-čnc,Wpo


