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společnost s r,o., sukova tři'da 1556, 530 02 Pardubice

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
(PARKoVAcHo MlsTA)

ze dne 26. 8. 2008 na parkovaci místo - box č. 124 ýe lV, nadzemním podlaži, V objektu čp,
835,

Novákovy ga.áže, V Hradci Kíá|oVé

Pražská správa nemovitostí, 9pol, § r.o.
zastoupená Mgr, ondřejem Heřmanem, (na základě plné moci)
se sidlem V Praze 3, Seifertova 9, PsČ 13o oo
tčo: tzo +ss og
DlČ cz17o 488 69
REG: l,ilěstský soud V Praze, oddíl c, Vložka č. 1671, Fiím 7o43l91
Bankovní spojení: č.ú..2436516074127o0 vedený U Unicredit Bank czech Republic, a,s.- ďále jen;, íriijlraiímatel"

a

Česká repub|ika - Český í€lekomunikační úřad
Zastoupený| lng, Boženou Vaňkovou, ředitelkou odboru ekonomického
sídlo: sokolovská 58, Praha 9
zasílací adresa| Poštovní přihrádka 02,225 02 P.aha o25
lčo: 70,106975
DlČ: neni plátce DPH
Bankovní spojení: č,ú.: 725001/071o, vedený u ČNB, pob. Praha

dále jen ,,nájemce"

|.
předmět dodatku

Ve smyslu ustanovení článku V, odst, 2 smlóuvy o nájmu nebytových prostor ze dne
26,8,2008 na parkovací misto V platném znění se upravuje Výše nájemného o inflační
koeficient 1 %, Whlášený Českým statistickým úřadem za Iok 2009. lvtě§íční nájemné se
mění z částky 4784,- Kč na 4831,- Kč + DPH V zákonem stanovené Výši,

ll,
závěreěná ustanovení

Účinnost tohoto dodatku je ode dne 1, í. 2o1o,
ostatní ustanovení smlouvy zůstávají V platnosti beze změny. Tento dodatek je Vyhotoven ve
3 §tejnopisech. Pronajímatel obdží dVě a nájemce jedno Vyhotovení,
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lng, Božena Vaňková
ČR - Český te]ekomunikační úřad

Če§ký telel(omunllačni úřad
9e sIdIaI Sn|(oIov5|á 2]9, Plaha s

po§lovnipřihládka 02
225 02 P.ahd o25(i) , _io-, 16l] -10 48-
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dne 12.2. ?o10

ndřej Heřman
správa nemovitostí,

./' l n^./"
V Praze dne "y.'.r,.: .é!';!.


