
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu.nebytoých prostor
(PARK0VACHO MISTA)

ze dne 26. 8. 2008 a násl€dných dodatku č, 1, 2, 3, 4 a 5 na paŤkovací místo, box č, 124

ve IV. nadzenurím podlží, v objeku čp. 835, Novákovy garáž, v lŤadci Knálové

Pražsltri správa nemovitostí, spol. § r.o.
zastoupeDá MgI. ondřejem Heřmanem, (na základě plné moci)
se sídlem v Praze 3, Seifeítova 9, Psc 130 00

IČ: l70 488 69
DIČ CZI'70 488 69
REG: Městslcý soud v Praze, oddí| c, vložka č. ),671,Fiím7043/91
Bankovní spojení: č.tl,: 122g84934gl08oo,vedený u České spořitelrrn a.s,

dále jen .přonajímatel"

Českí republika - Český telekomunikační úřad
zastoupený Milanem Bačou, zástupcem fuditele odboru ekonomického a v€doucím oddě]ení

technických služeb
sídlo: sokolovská 58, Praha 9
zasilací adresa: Poštovn i ŇllíiÁk^ 02,225 02 Píaha 025

Ič;701069?5
DIČ: není ptátce DPH
bankovní spojení: č.ú.: 72500t/0710, vedený u ČNB, pob- Praha

dále jen ,,nájemce"

L
předmět dodatku

ve smyslu ustanovení člfuku V. odst. 2 smlou,vy o nájmu neb}totích prcstor ze dDe

26. 8. 2008 na parkovací místo v plafuém Zlěoí se upravuje výše nájemného o inflační koeficient

3,3 %, ryhlášený Čes§ým statisticicým ířadem za rok 2012. Měsíěni nájemné se mění z čá§tky

4.996,- Kč na 5.161,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši,

TI.

závěrečná ustanovení

Účinnost tohoto dodatkuje od t,1,2013,
ostatni ustanovení smlouD zůSlávají vplatnoslj bczc změll}, Tcnto dodatek je !),lroto!en \e

3 stejnopisech. Prona.jirnatcl obdrži dvě a nájemcejedno !}hotovení,

!
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201] w ceskÝ telekomunlkaani úi.
se §idÍem sokolovska 2l9, Píah.

poštovní pŤihíádl(a 02
225 02 Píahó o25","""o

Milan Bača
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Pr./ .pri" D.movno,,,,,po -10 D,,,j i,,
l€l,:,166 5]0 43i, Í3f,:,166 530 474, e-nail: pardóia@Psn.z

Iúúdje zapsána u Mésstého sóudu ý Praz., odd. c, ýložka 1671,lřm 704]/9l
IČ: l70433ó9, DIČ: czL7043369

Banlroni sPojeni: Č.ská spoiite]na, a,s,. č.ú,: 1229349]49/0300

ČR Česbý t€lekomunikační úřad
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