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Smlouva o nájmu nebytoých prostor
(PARKOVACIHO MISTA)

Pražská správa nemovito§ti, spol, s r. o.
zastoupená na záldadě plné moci panem MgI. Ondřejem Heřmanem
se sídlem v Praze 3, Seifertova 9, PSC 130 00
Ičo: 170 488 69.
DIČ: cz17048869
REG: v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č, 1671

Bánko\alí spojení: č.ú ,:243651607410400 ýedený u Živnostenské banky, a.s
(dále jen pronaiímalel) na strané jedné

Česká repu|rlika -Český telekomunikrčíi úřad
Zastollpený| Ing. Bož.nou vaňkovorl ředitclkou odborLl ekonomického
Sídlo: Sokolovská 58. Praha 9

Zasílací adťcsa: Poštovní piiltádka 02. 225 0f Praha 025
Ičo:70i06975
Dlť]: ncní plátce DPH
Bankovní spojení: č.íl,: 725001,'07l0, redený u ČNB. pob, Plaha
(dál€ jen nájcmcc) úa stlaně druhé

uzavílaji tuto smlou!LL o nájmu ncb},tových prostoť :

I.
vl.stnictví objektu

1. Proiajínatel je \,lastnikem následujícich staveb a pozemků 1 obci a v katastrálnín území
Hradec Královó |

- objckt čp. 835 stojicí na pozemcích označených jako stavební palcel,v č. parc, 943/1 a

9,+3/2, známý pod jménerrr tzv. ,,No\,ákovy garážc".

- pozenrek označcný.iako stavební parcela č, parc, 9:13/1

- pozemek označenóho.iako stavební paťcc]a č, paťc, 94]/2

2, Nemovitosti uvedené \,odstavci 1 lohoto čliir]ku isou Zapsany na listu vlastnictví pro obcc
a k.ú, Hladec Králové v kataslru iemovitosti u Katastrálního úřadu pro Králor,élrradccký
kraj. katastrálního pracoviště llradec Králové,

II.
Předmět nájmu

1, Pronajimatel prona.jínrá náiemci v objektu uvedenén r,článku l. této s1nlouv!, neb)to\,é

prostory (dáie jen paťkovací nisto) IV. nadzemním podlaží box č. l24- I]r,edcné
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L o.*olaei mistole r;zrračcné v pláttku. který jako příloba č, 1. iloří nedi]nou součást této

l smlotlt t,
/ '. pronairmatcl se zrrazqje unož]it piůchod a prťljezd společnými částmi objektu nájernci,

jeho iástrrpcůrn a Zaméstnancům k plonaiatému parkolacín'u n]ístu, T)1o prostoťy budou

zakreslent] v pláŇu, který jako piíloha č. 1 tvoií nedílnou součást této smlouvy ( dáe jcn

společné prostol"v),
3, Pronajínátel se zavazqje umožnit nájemci, .jeho Zástupcům a zaměstnancťlú

.urrroób.lužné rrrlti parkovaného \,ozidla. a tcl v m}cích boxech ve 3, a 4, nadzemníin

pod]aži,
1. 

-o 
piedáni a pievzeti parkovacího nísta sc vžd},pořídi zápis, podepsarrý občma smlulníni

stranami Y den skutečného předriní a přcvzetí,

III.
Účel,,áirru

Plonajínatel přenechává do pronájmu nájemci parkovací místo uvedené \,čl, ll, této smlouv},

za úóelem gárážování osobní|to vozidla značkv: Mercedes Benz Vito, SPZ: 9A3 12 20,

Nájemcc se zavazujc uží\,at pronajaté nebytové prcstoly 1, lozsahu a v souladu s účelenr

Juhodrllrlm r Lcrn.mIutrtč,

IV. Doba nájmu

1, Pronájenr se siedná\,á na dobu neurčitou, a to od 1. 9. 2008,

2, Pronájem lze ukorlčit :

písemnou dohodou smluvních stran,

piSemnou výpovědí některé ze smlurních slran,

\ri,povědí lhůta s. sjednává dvouněsíčni a běží od prvního dtre měsíce následujícího po

dorrrčení vjpor,čdi druhé sn'Iuvní straně,

3, Pronajimatel n:růže vypo\,čdět smlou\.tl. jestliže

a) uživatel užívá parkovaci místo v lozporlL s touto smlouvou,

b) nájemce nebo osoby, které užívaji parkovací místo i přes písemné upozorněni hlubě

porušu.jí klid nebo poiádek,

c) náiemce picnechá palkolací misto nebo.jcho část k užívání bez předchoziho souhlasu

pťonajímatele.

c1) náiernce je o r,íce než něsic v plodleni s placením ná}emného

4, Nájencc může vlpověclět snlouvu, jestliže pronajimalel porušuje své povinnosti tim, že

společnó prostory v areálu Novákových garáží neudrž,uie ve stavu z,působilém ke

snluvenému užívání.

5. l:Ióastníci tlále mohou dát ťpověď izdalších důvodů Lrvedených v § 9 zákona č,

116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisťt,

6, v piípadč r,ýpovědi z rtůvodů uvedených v odstal,cích j a,l tohoto článku se sjednár,á

"'jpoueanittit'tutt.oactirlemíaběŽíihnedpodoručenívýpovědidruhésmlur'nístraně'
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7. Účastníci se clohodli, že dopotučeně odcslaná r,ýpověď na adresu druhé Smluvní strany

uledenou v této sm]ou\,ě. nebo při je.jí změně pisemnč sdělcnou druhén]u írčastnikovi, se

považuje za doručenorr c]ruhé smluvní straně seclmý den po odeslárrí,

8. Nájemce se zavazLrje pro případ skončení pronájmu vrálit prona.jíňateli palkovaci nlísto

v,vklizcné a v iádnán itavtr. Ódpoli<lajíoírn stalu při pře!,zctí s přihlédrlutím k obv__vklému

opotiebeni. nejpozději v posleání de tř!áni pronájmu a sepsat o tolll s plonajíúatelem

pi'e<lávací protokol, Ňál.rrrce 1e opr,ál,něn a zároveň po!,inen, od,ýranit veškcré \,,vbavení,

iteré nainsta]nu"l r,parkovacím rnístě. a na sr,é náklady zajistit p1,ovedení oprav, které

jsou u dlstealu odstrančni tohoto vl,baverrí potřebné, to r,še pokrrd se účastníci

nedolrodnou jinak,

9. Pokud náieince ncr,) k]idí parkovaci nísto ke dni skončeni užil,áni, je povinen zaplatjt

pronajinateli za kažili, zapilčatý den neoprálněného obsazeni parkovacího mista sm]uvni

iut,,tu "" výši 100., Kó, Prona.jímatel má nárok na rráhradu škod}, způsobcné
'nemožnosti pronajnout pat*or,aci místo .jcn, pokud tato škoda ncni k4,ta smlulrrí

pokutou.

Nájcmné a úhrada za služby
1, lvíěsíční nájemlč byio stanol,cno dohodou. vychází Ze stavcbnětechnického stavu

pronajimarréi,to patkoi,aciho nrísta a čilrí \,četně paušálních plateb za služb,v částkrr,í,500,-

kt Gionr, t{,ti tl.icc pět set koruí če§kých) + DPH v zákonem §tanoYené rýši a bude

nar"no spol.tne a ncrozdílnč bezhotovoshíln převodem měsičními splátkamj \, českých

korunách na základč plonajimatelcm \,),stavené l'aktury \,žd) pnní pmcovní den v rněsici,

na který j e náj elnné l]razcno, Tennín splatnosti této 1iktur}, j e \,ždy do 1,]l dnů od v_Ystaveni

1'aktury: pokud není lakturou stanoýen pozdější termín sp]atnosti, , .

2. Smlur:ni slran), se dolroctl},, že se měsíini nájemné r,žd_v k 1,1, roku_náslcdujíciho z\,ýší o

tolik procent oproti nrěsíčnímu nrjemnému íoLu picdlha7ejiclhn, ko]ik činí ročni nlíra

influ.e do p,,r.ince roku picdchozilr,. oficiolné \\hlalen3 Če§k)m statistickýnr ílřadem,

iiiSi pn n,,j.ne r.,tni inflaóe ají oclpor,íclaiicí zr,ýšení měsíčniho nájem!é]ro za služb_y sdělí

piunajin]"tel nájcmci písemrrě, trtlnajirnatel \,\sta\,í faktúLl, ktejou doúčtuie rozdíl nezi
v talenctáňrirrr roceiiž pro\ede ými měsičníni plalbami nájcmného a měsičnim ná,jemnýn

zvýšeným. Popn,é se prouede r,alnrizace p,o.Ók 2009 a pak stej ě v letech následuiících

po celou dobu tl\,ání náimu.
:, i],onuji."t"l zabezpeči nájemci následl|íci služb1, souvise.jici s nájmem parkovacího

místaI
l vo.la z veiejného vodovodu a odvádění odpadní vod_v z prostoru mycího

nadzemníln podlťí.
l teplo na \],tápění a teplo pťo ohiev TIiV
r elcktrické cnergie pro osvětlení společných prostor

boxu ve IV.

l ostraha objektu
r úklid společných prostor objektu
l 2x ročně úklid parkovacího místa
l elektrická energie plo neb}lový plostor

,1, Y_y66tovtní skutirrj;ch náilarlir' zabezpečovaných služeb (lyjma dodávky elektrické

energi. pro neb],t;vý prostor), se z áůvodů úhlady paušálni platbori neprovádí,
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I Rn.uč1o\anl nakladu u dodár,k_v clektrické enefgie bude plovedeno dle odečtu stavů na

I pomero\enr lnčiidle \ plonaiatém neb)tovém plostoru, od takto vypočtcných skutečných
' lrákledu ZdbťZ|ečUvaných s]užeb odečte pronajírnate1 nájencem zaplacené zálohy

v příSlušnén zúčtovacim období, Za ktcry se \,ýpočet provádí,
5. Za prodlení s úhradou měsíčního nájemného vč, paušální platb_v za služb1, a záIoh za

slrržb1,, se zavazuje nájence zaplatit pronajimatcli smluvní úrok ve \]iši 0.1 Yo z dlttžtlé

částk_\,za každý den prodlení.
6, Zálolra za dodár,ku e]ektťickó energie pro nebJtor,ý prostor byla slnluvnimi dohodntrta ve

\,ýši 50.- Kč ,/měsíčně splatná spolu s ítlŤadou nájenného.
7. Zálohové platby na služb}, poskltované s plovozem piednčtných neb}-tových prostor

budou plonajjnatelem přeťlčtován_\ minirnálně 1x ročně oproti skutečné spotiebč a
v ceno\,ých re]acich dodavatelů služeb, \r připadě zániku 1éto 5m]our,), lnůžc být

vyúčto\,áni proledeno podle volby pronajinratcle dříve než ve stanovený termín, \r piípadě

zvýšení nebo snížení ccn energií a služeb v průběhu kalendářního roku, má pronaiímalel
právo minirrrálně jcdnou za rok upravit měsíční záloh1, na slLlžby o tolik procent, o kolik
byl1, cenv i cd notlir,ých služeb z\_Ýšeny nebo sníženy,

2,.

3.

1.

5,

6.

,1.

vI.
poyinno§ti §mluvnich stran

Nájemce se z,alazt.ic, že bude uživat předměl nájmrr tak, abi, ncdošlo k jelro poškození.

zničení či ncpŤjnčřenému opotiebcní, Jinak je polincn nahradjt vzniklou škodu v plnó

Nal"ro"" ]" povinen Zajišt'ovat a hraclit opral,v spojené s obvyklýrrr udržovánírn
pronaiatýoh neb)toÝých prostor. N,íusí neb},to\,ó prostor,v udržovat vc spořádanétn stavu,

aby neklesla ieiich hodnota,

veškelé úprav}, 1, prorra,jatém parkovacim místě sc nájemce zavazqe provádét jen po

piedchozim písernnétn sorrhlasu pronajínratelc,

Nájerrrce.je povinen bez zbl,tečného odkladu oznámit pronajimaleli potiebu těch opral,
kleré má pro\,ést proiajímatel, a umožniljejich provedeni. Jirrak odpo!,ídá za škodu. ktcrá

b,v nesplněním těchlo povirnosti vznikla,

Nájcmce je polinen na požádálí umožnit pronajínatcli nebo jím porěřenju osobán,t

piistup do parkovacího místa Za účelem jejich kontťo1), a kontrol), společných
tec]lnickýc]] 7ařízeni.

),Iájence ic polinen dodlžovat při uživárí plonaiatých neblror,;ich prostor piíslušné

obecně zár,azné předpis"1, zcjména protipožámí. bezpečnostni. hygierrickc, o odpadech a

o ochraně ži1,olt,ího prostředí a dále se zavazuje n]aximálně dodržovat bezpcčnost
provozu motorových i nemotorovýclr vozidcl v objektu. Současně.je povinen obeznán'it o

\,ýš§ uvedeném i své zástupce a Zaněstnance.

Nájemce je oprá\,něn přenechat nebyto\,é prostory rrebo jejich část do pod]rajmu Za

piedpokladu stejného účelu užíváltí pouze s picdchozím písemnjm sorrhlasem

p1,oDajimatele,

Bankovní5p9j!!!i
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} g, \aiemcc je po\illenbez zb;tcčného oclkladu odstranit na své náklad!,Závady a poškozeni

', . p.onuj"il.t, u"ul tových prostorách a vc společných prostorách, které zpťtsobil sám, ev,

j<ho uá.tu"c' d /xn,é,l13nci,

9. Nájemce se zavazujc dodržovat Režim objektu, ktcď bude v},věšen vc společných

prostoreclr vc 3. a 4, naclzemnítn pocllťi objěktu a současně bude k dispozici ve vrátnioi

objektu,

10, Náiemce .je povinen pied3t plolrailm3teli \ Z,]pečetčne ohálce lx k]íč od vrat k

p.,inajaté-u pu.kouu.,rnu mistu, J to l du\ L,drL J'L,žirx, hal atie (\,oda, elektro, topení),

Klič bude uložen v tťezoru ve vútnici objektrr,

1 1, Je-li nájemce l prodlcni s v_vklizením parkolaciho mista po skončení nájmu déle než 5

dní, je pronajimatel oprávnčni vstoupit áo tohoto paikovacího místa a odslťanit Z nich a v

jirlÝch'prostoráclr .rrtl"dnit n" náklad_v nájernce všechrr,v věci v palkovacín místě se

nacházejíci a prrrkovací n1isto pronajmoutiinj,m nájemcům,

12. Nájemce je povinen ulnadit jím způsobené škocl_v na majetku pronajimatele a třetich

osob,

13, Nájenrce .je povincn ozllámit a označit umistění, dřuh a množst!í tlakových 1ahr,í

\,četně plopa! butanu,

1,1, Nájence ie povinen dodržovat Požární pop]achové s1nčrnicc, které budou v),věšeny

," ,pol"čni.l, plostorech ve 3. a ,1, nadzimninr pocilaží objckttr a současně budou

k dispozjci ve vrátnici obiektu.

15, Nájenrce není oprá\,ně11 posloupit 1řetí ()sobě něktelé Ze svých práv, popř, něktelou . Ze

svých polrledávek ruči pronajímateli z této snlouly nebo s touto smloul,ol] souvisejícich,

ani je zastavit,

]6, Nájcmce je povir'en v zimních měsicích (v případě ,snéhové 
.. 

kalamit,v)

,"i,ok.r.,árrín,, r,ozirlla pror,óst m]ti podvozku parkovaného l,ozidia, Knytí
k dispozici m_vci bclxl,r,e 3. a 4. nadzen,nim podlaží,

před
jsort

vIL
závěrcčná ustanovení

1, Každá slrana si rresc náklacly plár,ních írkonů, které \,znjknou při přípravě a v,vhotovení

pťávních dokumentů.

2, Nájemce prohlašqje. že berc na vědon,}i stav a slatut pronajímaného parkovacího místa

Lon§lJIoťall)ch r tctn nricrr.,li ,rrloutě,

3.

4.

Banko!|i spoicfl]
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\i piípadě, že něktelé ustanovení této smlolivy.ie či se stane _neplatné 
nebo ]reliiinnc_

n.lpiroti to neplatnosl nebo ncúčinnost celé smlouv_v, Sn,ulní striiny se zarlzuií

naluadit takové ustannuení ustanolením no!"J',m. platným a účinným, ktelé budc nejlépe

odpo\,ídat přednětu a účelu rrstanoleni pťrvodního,

Tato nájemní smlouva je v,vhotovena 1e čtyřech stejnopisech, Pronajinratel i nájemce

obrtrží vžd,l, dr,ě vl,hotovení srnlou1,1-',
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6.

Pražská sprá,lhq\novitostí, §pol, s r.o.

tjankoýni ýo en i:

Un]c,e.]]i Ba.k Czcch RepUb c, i.5,
nám. RepUb]kf 1,:00,530 02 Pard!bic.
č ú. 11:,6jl6D74 i 27aa
čo ] 7018869
ReS,: ]Věst§kt] §oud v Plaz€, odd, C, vl,č, ]67],

společnost s nám. Republiky 1400,530 02 Pardubice

5. 'Iato nájcmni srnlorrva a jakékoliv spory zní r,zniklé se brrdorr řídit prár,nírni předpis1,

Českó republik1,,.

Smlouvrrie možno mčnit pou7e písennou dohodou účastníkil formoLl číslovaných

dodatků,

Účastrríci snlour1, prolrlašují. žc smiouva b!]a sepsána na zák]adč pravdjlých údajů a

je.jich prar,é a slrlbodlró \,ůle. \a c]ůkaz tobo piipojují sr,é porlpis1"

V Hradci /1 l.,
1ar:I::-,,

Český telekomunikační úřad
náiemce

aeský telekomuni[ační úiad
!e sídlem soIolovská 2l9, Plabá 9

poštovnlpnhIád(a 02
225 u2 Plana o25

o

Te eio|:466 5]0 485
466 530 486

f!! 466 5 ]0.}7.1
Ýrv\!. p§.. cZ

!:!a[ gla|doBrJnd p.e czF]lnr 7043/9]
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