
jr: 
, I 
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ZnHioupený: 
T~J.: 59 l , ,.., . 

!.Č\ 25360817 · 
nrř: cz2s360817 

,,,-Čltlnek _L . 
Smlq,vn/Jfrfl/lJJ 

, Pavilon K 

Zapsaná;., ORKraj~kéllo ,souůů v Ostravě. oddíl :B.vl žita 1510 
.Runk. :,:ipojénf: · ---

Zájemce: · Česká po.šfll, s.p., Politických včmú 909/4. 22S 1JtJ l'raha 1 
Kútespondenčn.f adrcS!l~ et:8k4 :pošta. ~.p. 

. . u~dčle·ňfAŮSM 
. r,,šit,;tiÚ 3 68120 
728 (5(). Ó~tro.\Í-~ · 

Z.astoupcný: 

Tel.: $95 134 3.34 
·1Č ; 4711 4<183 

-
DTČ: . r"l471 14983 • .. 
Zapl-lán v obchodrtim rc,istř1ku u Mčstského snudu v Pru.1.e. spi:mv(11.1,a~ka A 756$ 
Bank. spojeni: -

Čldni!kll, 
Pleďmli smlouvi1 

. . 

Člárteff, /U. 
J>n1h jurrkm,cinl, parkovat( podmfilky 

Par1'ovlftl ((J;irk(!V.tlC{ t)hJtkt) . Ccrná l 1ollkn, ~OTl\\!~kl\ Ostrava, o~crava 
Smluvili t-trany se c.JutnxUy na parkování typu: c.i:lodl'nn1 
• po~et patkov11cícb itt.íoi; 3 
• póčet purl,ovadc.b čipal: 3 · 

parktW!1t!I ~oba je určena pwt,.,01..1,ín\ ťádcm .parkovi~tě ttmiittěné.u1 'V míi.tě parko\1tnl.. 



l111mek 'IV.. 
Duba JJOSltjJt()VIÍlíÍ $[1,lell 

I . r~sk)'tuvónfJluiby. ~e u1.itvirú na <Jobu : ne1,1r~ito1J. 
Smluvni wtali v-iniU <lD~nií . t 7,2009 
Sníl~vnJ ýi,tah}uů!e 11ýl vkt1u~W1: 

• výp&v~41 txJd,anvu P.f:>.1.'Dl!\011 formou. hez ud~1( duvod:u.. ~ "ednorn~si011i . ' J.O\ltdni lb~t<>u která 
,ačiuáhéiet od r,11·vCb9 dne násJeduJícťho n1čs.fo-c J1Cl dom eri• vypuv · , 

- dé>htldou &mlŮvuíéh is1rttn, 

2. PoskytovJttc!jo ť1(1rávněn V)'']>OY~dčr smlnuvu pfsemt,oij v9f,ov&fí 'ljedncd~nill výrťwčdní lhůtm1 
a 1.,ůro~eň ,.amc7.lt zi\jeí1nci vj~r.d a v~tup ha parko\ilšt~ v pttradě. ~ei ' · 
a} iáj\.lmco neubra<lf parková~ v1rlhlit~ ~t:artovehé v čl. V. ttto iint lou v)' 
b) zóJ~1nJi: 11ř.ív11 parkovací mls.to v r<1,p,1n1 se, s1'ftfuU.\;OU. 1.ejo1éua nedoo~jc podrnhtky y\rn1tWC-t1é 

v ~I. Vl. této- smlouvy. · 

Čtáuek JJ: 
0 1,nnla park,1vného 

t Sj"thuiná platba 
pololetní ve vf!:i: 2~.200..- Kč v~. npn, . 

2. Z1>ítsob úbrlld) pirk-c,vnřhu: 
• pkvodolrn ptik.tv.om na 1Ílk!adě pfcdt'11ené fttktun !! d,1bou splm1wst1 14 dnu od doru~c.r,I 
• taktwy budou vystaveny do 15 dnt1 prvého měsíce přisluanéh\1 obdobf.. .. .. 
• součást( parkffvného je jednorá1.ová i:,hrada za rarkovaeí čipy v cen~, J :;o ... K~ vč, PL1H I ks. 

:l t 1m1vn plťtkovn~ho . ' ·· · ··· · 
Pu!!"kytťlvntel ijÍ ,,ybrsv\li.e právo zmč"ny smlu\'ní <11.to)· ~11r1<nvného Y tiO:úYlRlnstl s plutnnstl ~enik:u pro 
dané nbdóbl n~bo 7měnon DJ•H dl\; úěinhostl danéh" 1,ákO.u.n , t\lvt1Cl> r,ak v ~puvlslo!>tt II lndexacl 
ccno-vcho.nán\~tt v Cil. · .· · · · 

4. V pllpooč, .1c rrovoz parkoví~\! bude ituSt:11 LtJ ~ .\tlY pobkytovatde,je t~ntu pminen záj1>mci navrátit 
ze z11placúné částky ali~v1,tnť č!Í$\ a ncodparkovunou l.li>bu, 

ČM.i,ef( V.I. 
2piisoh 11tiwl11l 

1. 7.ájómc.e i;c .l.a\'n/.úje dód~twut 1iri.Wo1...nf Md pfu,koviště, zákon o t)(()W11u vo1id1.1I rrn f)07.emnfch 
knrn1mikacích a pokyn~ obshiby. · 

2, 7.áje.mc:t u~nl oprávněn poúžlvát parkovací misto 1c j i1lómu t'ičel\1 než j1, urč-eni>, 

3. Zajcmce je povinen př.i pro.vozúiheltodě postupovat v "ouludu'.se ~aďmn i iu~ i;ilni~nf p:tov,1:1. a ,;oučtil!llě 
n_ahlásit ť\chodn obslute parkovi~tě. · 

S, V připai.Jč f1óruch) vozhllaj~ _pnvioen ~emc~ tajistit jelw odtu~nt Ncp(1jf:Zdmí VtMidlaje ,~o 
park,.wat 11obo op.rli.\ÍiMlt v daném o\'jJéklu. . 

6. NRjedcn předplacený ~ir 1•,u'par~ovai~u~iumC p~u1..e l vo,idto. 



. tldnek 'Vll .. . 
K1h1lre~111i 1t}ed11tJ11í 

L 7.ájcmee beN na věd<,mJ. ,e se :n~cdná o pat.kov!~~ hliduné u floSkytovatcli ncv111tkti povilíttost :úllracly 
11rtp11dnýeh w,ruklfM šk1)d, . . . 

2. Tnto smJouva bylá p_odepsána po·v1~jetnn~m proje'dnání on dkladě ~vobodné vúk ,t ,~ljč:i.mt1iy s~ 
z.avatují~ 'I~ ~il~ou podntínhy :i1nl~uvy dodr.7..ovat. . . 

J. Smlouva.Je vyh9t~V\.itlt v~ Z vyh,itovenich:, plutnof>tl nri~huilu. PuW<ykw1J'tel i 1.~jein1.;e obdrlf jei:lM 
vyl'wl\lvé11i sirtlouvy, · 

4. Smluvní !iMany ~e dohodl)'\ Z~ r~1imem této i1mlouvy itc: ř(d i jcůich vztt1h .i 1-a ~bdobí c>d 1,7.2001) do dr,~ 
pQdpiiso této 11mlouvy, · · 

S. Podpisem &mlouvy dijemcc potvr..r.uje pl'evi.et1 počtu parkovncu.ih átpú \Jvcdeněho v ~1. nt. 

V Ostravě dne '. 31 ,7,2009 

Poskytovatd : ... ................. . .Z{tjemce: .. 

es pošta, s.p. 
Politických vkl'\O 909/ 4 

i25 99- Pral1a 1 16S 
10 47114983 DIČ; č2471 14983 




