
er az s fui sp r tía a nemo ait o stí
společnost s 1,o,, sUkova třída 1556, 530 02 Pardub]ce

Dodatek č,5 ke Smlouvě o nájmu neb"vtol,ých prostor
(PARKOVACHO MISTA)

ze dnc 26, 8, 2008 a následnjch dodatků č, 1.2.3a,lnaparko\,acími§to boxč.]2,1\€lV.
adzennril podlažj. \ ob]cktu čp 8]5. NoVákor1, glalážc, v Hradci Králoté

Přážská §pl.áva Dcmo\,itostí, §pol. s r.o.
Za5toupcná l\1gl. ()ndie.jenr Iicřrrlanerrr, (na zákJadě plné nloci)
se sídlem r Praze ]. Seil'efto\ a 9. PsC l]]0 ()0

la]O: 1?0 ]88 ó9
DlČ: CZ170 188 69
REC: Vlěslský SotLd ! Praze, oddíl C. \ložka č, l671.1']ín j0,1]]9l

Bmkouí spojení: č,ú,: l229819j19,10800. \edcný ri České spořjlc]|},. a,s,

dálc jcn,.pronaiimatel"

Česká reprrblika - Český telekomunikační úřarl
zastoupený Milanem Bačou. Záslupceln ředitele odbolu ekorronického a vedollciln oddělenl

teohnických s}užeb
Sídlo: Sol,olovská 58. Praha 9

Zisi]aci adlesa: Pošlo\ní přihrádka 02. 225 02 Praha 025

IČoi 70l069?5
DlČ: ncni plátoe DPH
Banko,1ni spojeni č.íl,i ]2500li 0710, vedený u ČNB, pob, Praha

dáIc jcn ,,náienlce"'

L
předlllčt dodstku

Ve smys]u usttlDove í článku V, odst, 2 smlouly o náimu neb,vto!ých proslor 7e dne 26,8,
2008 na pa*ovaci místo v platnó1l] 7něDi se upravuje',"ýše nájcnného o illílačni kocficient l,q 9"",

\,)hlášcný Česk]im ýatistickým ilřadem za rok 20] l, \lěSič|í nájem ó se mění Z částk}, 4,903, Kč n,l

1,ooň.- Kc , DPH r zok,,r,enr .1_1lo\enť !,5

II.
závčřečná u§tanovcni

ličinnosl toholo dodalkuje od l, l, 2012,

ostahí ustano\eni sln]ou\',v ZúsiálJji ! platnoýi bezc změn), 'fento dodatek je \yholoven !e 3

stejnopisech. Pronaj ímále l obdrž i d\,é a iájcnrcejedno rl,hotoveni,

v p,-^,. an" - . k. .,í. . €! /Z

Český telekomunIkačni úiao
se sídlem sokolovská 2l9, Píaha 9

poštovnipřihládka 02
225 02 Píaha o25

Plažská spl áva nemovilostí.
PB7!l; qFr,§íd}.11j l.§tl, §.ío,\i ! ]] .]ýJJ|r] !ťltrít!,a 9'.l,],

co; l l l]4 i]ll ír9

B-[""Elribi§A!,,].,,]|;|;,T61:/",
cesl,á spoiitebiarí6[in i dlbře
r |. . 1i)9*'.dl4ě9ltidsTrp- Ij56

ČR Česk} telekolnunikačni úřad o

Teleíon: 466 530'185
466 530 486

I!!466 530 474
\!WWpsn,cz

!.na]l psn@psn pce,cz

NliLan Bača

lčo| ,]7048869

DlČ: cZ] 7O48869
Reg,: Městský soud V Plaze, odd, C, Vl,č, 167'l, F]lm 704]]9l

dne l1,2,2012


