
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových pro§tor
(PARKovAcHo MÍSTA)

ze dne 26. 8. 2008 a následných dodatků č. 1,2,3,4,5 a6 na palkoýací místo - box č, 124
ve I!. nadzemním podlaži, v objektrr čp, 83 5, NovákolT gaíáž€, v Ťlradci Knálové

Přaž§ká spŤává nemovitostí, §poi. s r.o.
zastoupená Mgr. ondřejem Heirnanem, (na základě plné moci)
se sídlem v Praze 3, Seifertova 9, PsČ 130 00
Tč: 170 488 69
DIČ: CD,70 488 69
REG: Městský šoud v Praze, oddil C, vložka č, 1671
BaŇovni spojení: č.ú.: I229849349/0800,yedený u České spořiGtny, a,s.

dále jen,,přonajímat€l"

Česká republika - Česhý telekomuniksční úřad
zasicupcný Ní8r. Micha]cm Have]kou. řediteleln odboru ekonomického
sidloI sokolovská 58. Přaha 9
zasílsci adresa| Pcštovni přihládka 02, 225 02 Praha 0]5
lČl 70106975
DIČ: ncrri plátce DPH
1rankovli spoJení: č,ú,: ]250ol,/0710, vedený u ČNB, pob, Praha

dálejen ,,nájemce"

l.
předmět dodatku

Ve §myslu ustanoYení čIánku V, odst. 2 smloury o nájmu leb}.tových pťoslor ze dnc
26. 8, 2008 na paťkovací misto v platnénr znění se upravlúe výše nájemnélro o inflačni koeficient
1,4 %, q'hlášený Českýrn statistic§|m úřadem za rok 20l], Níěsíční náiemné se měni Zčáslk},
5, ] 6l.- Kč na 5,]33,- Kč + DPH v zákoncm stanovené \ýši.

II.
závěrečná ustanoícní

Účinnost 1ohoto dodatkuje od 1,2,2014,

ostatii uslanovcní smlouv_Ý- zůstávají v p]atnosti beze znlěny, Ten1o dodatek je
3 stejnopisech, Pronaj inatel obdůí dvě a nájcmce.jedno ryhotoven í.
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Pražská spnáva nemovitost!
spol. s r.o.
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", *,,,t:a. r+.'iiia kt,:46ó5]o 43r. iai.lóó 530.174, e n.il: plrdubjcc@psj,.7
l.irDrajc,ál§inru Mií§kih. §ouduYP,ize, odd (],íloika 1671,1únr 704jl9L

lci l7043369, Dlai cZ17043369
Bankovni spojeni: aelkísPontťlni, as, č,ú 12293493.19/0g00

1,7 . 1.2014

Mgl. Michal l1avelka
luDikační liŤad
1:..|kační ,Íř^Akačniúřad
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