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A O NAJMU PRO S T OR SL O U ZICIC}J PODNIKANI

a

CI.I
Smluvní stľany

1) Městská část Pľaha 5

se sídlem Praha 5, nám. 14.ŤíjnaI38I14,PSČ150 22

zastoupena MUDr. Radkem Klímou, starostou

ICO: 00063631
DIČ: CZOOO6363I

spořitelna a.s.

(dále jen jako,'pronajímatel")

2) Sklípek s.ľ.o.
se sídlem Pľaha 5 - Košíře,Musílkova 568135, PSC 15000

ĺco zaąoeazĺ
DIC: C228406621
(dále jen jako,,nájemce")

(dále také společně,,smluvní strany")

uzavíraji v souladu s ustanoveními $ 2302 a nás|. zák. č).89l20I2 Sb., občanský
zákonik (dále jen,,občanskýztlkonik"),nazáklaďě usnesení Rady městské části Pľahy
5 č,.421155612016 ze dnę9.IL20I6 tuto nájemní smlouvu'

ct. il
Předmět nájmu

1) Pľonajímatel pľohlašuje,že v souladu sust. $ 19 odst. 1 a $ 34 odst. 3 zákona č,.

I3ll2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon"), vykonává pľáva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném v zákoně aza
podmínek stanovených v zákoně a Statutu hlavního města Pľahy k pozemku parc' č.

272, jehož součástíje budova č.p. 1381 v katastrálniműzemi Smíchov, obec Pľaha' na
adrese Pľaha 5, nám. 14. Ťíjna4 (s vchodem z ulice Preslova) Nemovitost je zapsźĺna

na LV č,.2787 pro katastrźúníuzemi Smíchov, obec Praha vedenóm Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Pľaha. (dále jen,,budova").

2) V budově č.p. 1381 na adręse Praha 5, nám. 14. Ííjna4 sę v suterénu nacházi pľostor

slouŽícík podnikání (dále jen ,,nebýový prostoľ"), který je vymezen v plánku' který
tvoří Přílohu č.1 této smlouvy. Celková podlahová plocha nebýového pľostoľučiní
528jm2 (dále jen ,,pľostoľ slouŽícík podnikání").
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čl. ul

Nájemní vztah a účel nájmu

1) Pronajímatel přenechává předmět nájmu blíže specifikovaný v č1. ľ této smlouvy
nájemci ďo užívtĺní a nájemce tento předmět nájmu do svého užívání přijímá.

2) Pronajímatel pronajímá nájemcí předmět nájmu za účelem provozování restauračního
zařizení.

3) Nájemce sę zavazuje, že předmět nájmu bude využívat pouze za'Úče\em uvedeným
v ođst. 2) tohoto ělánku'

Člľ
Doba nájmu

1) Nájemnivztah seuzavfuá na dobu neurčitou.
2) Stav předmětu nájmu je zaznamenán v písemném Protokolu o předání a pÍevzetí

předmětu nájmu.
3) Smluvní stľany jsou povinny podepsat Protokol o předání apŤevzeti předmětu nájmu

do 30 (třiceti) dnů od podpisu této smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za
hĺubé porušení smluvních podmínek této smlouvy a je důvodem pľo okamŽité
odstoupení od této smlouvy. odstoupení je účinné doľučením dľuhé smluvní straně.

člv
Nájemné

1) Smluvní stľany si sjednávaji za pÍedmět nájmu měsíční nájemné ve výši 80.000'- Kč
(slovy: osmdesát tisíc koľun českých). Výše nájemného je sjednána bez DPH.
K tomuto nájemnému je předepisována dařl z přidané hodnoty ve výši stanovené
zákonem 23512004 Sb., o ďaniz přidané hodnoty, v platném zněni. Zadeĺ uskutečnění
zdanitelného plnění se povaŽuje vŽdy l. den příslušného kalendářního měsíce, zakterý
je placeno nájemné.

2) Pľonajímatel je oprávněn zvyšovat nájemné o míľu inflace, které bylo dosaŽeno
v České ľepublice v pÍedchźnejícím kalendářním roce' vždy k pľvnímu dni
kalendářního měsíce následujícího po oznámení změny výše nájemného nájemci.
Míľou inflace se rozumí roční klouzavý průměr změny hladiny spotřebitelských cen
vpředmětnóm kalendátním roce. Pľo uľčení míry inflace je určující příslušný index,
který bude zveřejněn Českým statistickým úřadem.

čl vl
Služby

1) Nájemce si sám, svým jménęm a na svůj náklad zajišťuje veškęľé sluŽby spojené
s užíváním předmětu nájmu vyjma sluŽeb: vodné, Plyno pľonájem 2 telefonních
linek, které zajĺstí pľonajímatel'

2) Nájemce bude při likvidaci odpadu postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.'
o odpadech, v platném zněni (dále jen ,,zákoĺ o odpadech") a souvisejícími předpisy.
Všechny produkované odpady je nájemce povinen likviđovat Ve smyslu výše
uvędeného ztlkoĺa o odpadech. Sběľ a likvidace odpadu není pronajímatelem
zajišťována.
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J
člvn

Splatnost a způsob placení nájemného a služeb

1) Nájemce bude hľadit pľonajímateli měsíčnínájemné fotmou úhrady faktuľy, kterou
'

vyštavípronajímatęl.
^Faktuľa je splatná nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce

následujicího po měsíci' zaĺéjžjenájemné ltazęno'

2) Nájemce je pôvinen hľadit pionajímateli souěasně s nájemnýn stanoveným v čl'V

odst. 1 této smlouvy náHaäy na sluŽby uvedené v ěl.VI (vodné, plyn' poplatek za

využiväní2 telefonních linek včetněhovoľného),a to na zakladě faktuľy vystavené

pronajímatelem.

sl Ňĺjem"ébudę ltazenobezhotovostní platbou příslušnéčást fakturou na
'

ĺeót pľonajímate vedený u Čęskéspořitelny a.s., č.účtu

variabilní symbol:
4) Podkladem pro placen ípeněŽítých záuazk:ů jsou příslušnáustanovení této smlouvy.

5i V případě piodlení nájômce s úhradou nájemného nebo sluŽeb po dobu delšínež 5

kalendářních dnů,,upIutĺ nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši0,025 o/o

zdlužnéčástĘzauäzay zipoč:atý den prodlení. Smluvní strany si ujednávají, że

prodlení nájemce s úhľaáouńájemného nebo služęb po dobu delšínež1 kalendářní

-ěrí", pov:ažuji za zv1ášťnľube poľušenípovinností sjednaných v této smlouvě a

pronajĺmatel jě oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu, kđyžvýpovědní doba je

tľĺ*ešĺĺrrĺ.Zaplicením smluvní pokúty zisÍává nedotčeno právo pronajímatele na

náhĺadu škody, která se pronajímateli pÍiznává v plném rozsahu.

6) Smluvní stany se dohodly, žě peněži{ézávazky vzniklé na základě této smlouvy jsou

splněny okamŽikem připsání příslušnéčástky na účetpľonajímatele.

čl.vrrr
Jistota

1) Nájemc ę sę zavazuje poskytnout pronajímateli jistotu ve výši trojnásobku měsíčního
'

naj"emného v celkové
"i'sĺ

zło.oo0,_ Kč(slovy: dvě stě čtyři na účet

pľónajímatele vedený u Českéspořitelny a.s., č.účtu

uaĺuuĺnĺsymbol: eb6slz. poklád o zaplacení jistoty bude nájemcem předložen

nejpozději při podpisu této smlouvy.

2) ĺĺsät"đl"oĺ'turr"e 1 tohoto ělánku poskýne nájemce k zajištěnívšech jeho

povinností, kteľéjsol za\oŽeny touto smlouvou nebo jejími pozdějšímizměnami nebo

äoplněními. Nájőmce výslovňě souhlasí s tím,aby pľonajímateljednostranně započetl

svô pohledavty vrioi nájemci na jistotu sloŽenou nájemcem dle této smlouvy.

3) Pro případ čeľpáníjistóty pľonájímatelem dle odstavce 2 tohoto článku se nájemce
'

zavazýejistotu dopinit na iůvodnívýši,a to nejpozději do 10 dnůod písemnévýzvy

prona.iĺmátele. Nesplnění této povinnosti se povaŽuj ę za zvlrttšťhľubéporušení

povinností sjednaných v této smiouvě a pronajímatel je opľávněn písemně vypovědět

iuto smlouuu, kdyŽ výpovědní doba v tomto případě je tříměsíční.

4) Pľonajímatel je povinän vést přesnou evidenci o výši jistoty a na písemnou žádost-
nájemce potvrdit nájemci úhradupohledávek ztétojistoty.

5) poma l.'.br.rd" jisiota nebo jej? částpoužita kuhľazení závazktl nájemce vůči

pronajímate1i, bude jistota neb-olejí část nájemci vľácena pľonajímatelemnejpozději

äo :ďitľiceti) dnů póto' kdy skončínájemní vztahza\ožený touto smlouvou.

6) úi"ry u u.st "'édalší
-

výhody plynoucí zćástky jistoty jdou ve pľospěch

pronaj ímatele, s ěimžnájemce vyslovuj e souhlas'
J
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cl. Ix
Práva a povinnosti nájemce

1) Nájemce se zavazuje uŽívat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a hĺadit
pľonajímateli smluvně ujednané nájemné, služby a ostatní náklady spojené s užíváním
předmětu nájmu. NeuŽívání předmětu nájmu nájemcem či vžíváni předmětu nájmu
v ľozporu s účęlem uvedeným v č1. il odst' 2 této smlouvy se považuje za hľubé
poľušení povinností nájemce založených touto smlouvou a je důvodem k výpovědi
této smlouvy pronajímatelem s tříměsíění výpovědní dobou.

2) Nájemce je povinen při užíváni předmětu nájmu dodržovat obecně zépazné pľávní
předpisy zejméĺa dodržovat a zabezpeěit dodľŽování pľotipoŽárních předpisů,
předpisů o ochľaně památek a Životního pľostředí, apod. a nést náklady s tím spojené.

V rámci provozních nákladů bude nájemce hĺadit téŽ veškeľé případnó místní poplatĘ
a podobně.

3) Nájemce se zavazuje na písemnou výzvu pronajímatele umožnit vstup do předmětu
nájmu pracovníkům pľonajímatele, popř. jím zmocněným osobám. Předchozí písemná

výzva pronajímatele se nevyŽaduje, je-li nezbytné zabrtĺnit škodě nebo hĺozí-li
nebezpečí z prodlení.

4) Nájemce sę dále zavazuje zĄistit na vlastní náklady úklid a údrŽbu předmětu nájmu a
udľžovatjej ve stavu' vjakém byl převzat, s ohledem naběŽné opotřebení.

5) Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pľonajímateli potřebu opľav'
které má pronajímatel pľovést a umoŽnit pľovedení těchto případných oprav, jinak
odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla.

6) Při ukončęní nájmu je nájemce povinen předmět nájmu vyklidit a vyklizený předat
pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

7) Při ukončení nájmu je nájemce povinen jím instalovaná zaŕizení a vybavení poÍízená
na vlastní náklady odebľat nebo po dohodě s pronajímatelem tyto předměty ponechat

v předmětu nájmu a převést je bezplatně ći za dohodnutou úplatu do vlastnictví
pronajímatele'

8) Nájemce se zavazuje uzavřít do 15 (patnácti) dnů ode dne podpisu této smlouvy
pojištění na své věci a majetek uvnitř předmětu nájmu a pojištění odpovědnosti za
škody způsobené třetím osobám. Nesplnění této povinnosti se povaŽuje za zvlášť
hľubé poľuŠení povinností sjednaných v této smlouvě a pľonajímatel je opľávněn
písemně vypovědět tuto smlouvu, kdyŽ výpovědní doba v tomto případě je tříměsíční.

člx
Pľáva a povinnosti pľonajímatele

1) Pľonajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k
řádnému plnění účelu nájmu.

2) Pronajímatel je povinen zajistit nájemci veškeré služby spojené dosud s užíváním
předmětu nájmu.

3) Pľonajímatel je opľávněn provádět kontľolu předmětu a účelu nájmu. Pronajímatel
provádí kontrolu předmětu nájmu sám nebo pľostřednictvím kontľolního oľgánu, který
si uľčí.

4) Pľonajímatel se zavazuje poskytovat nájemci potřebnou součinnost při předávaní

důležitých infoľmací či podkladů pro řádné plnění povinností nájemce. Podle potřeby
pronajímatel vystaví pro nájemce plné moci nutné k zajištění uvedených činností.

4
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5) Pľonajímatel neľučí za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu, jeho vybavení

nebo na věcech v něm uloŽených, ať jižve vlastnictví nájemce nebo třetích osob.

čl xl
Stavební úpľavy

1) Nájemce není oprávněn v předmětu nájmu pľovádět jakékoli stavębní úpravy, ani jiné
podstatné změny či měnit charakteľ předmětu nájmu bez předchozího písemného

souhlasu pronajímatele. Smluvní stľany si ujednávají, že provede-li nájemce změnu
předmětu nájmu bez souhlasu pľonajímatele, je nájemce povinen uvést předmět nájmu
do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení
nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního
Stavu, mtĺže pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

2) Nájemce prohlašuje, Že si předmět nájmu prohlédl, byl pľonajímatelem seznámen s

celkovým technickým stavęm předmětu nájmu, technický stav předmětu nájmu beľe

na vědomí a nemá žádné výhĺady.

Čl xn
Podnájem

Nájemce je opľávněn přenechat jinému předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu
pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Smluvní stľany si ujednávají,
že porušení výše uvedeného ujednání, povaŽují za zvlášť hľubé porušení povinností
sjeđnaných v této smlouvě a je důvodem k qŕpovědi této smlouvy s tříměsíční
výpovědní dobou.

čl xrrr
Ukončení nájemního vztahu

1) Nájemní vztah lzę ukončit:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) výpovědí jedné ze smluvních stľan dle ustanovení $ 2312 a násl. občanského
zákoníku v plďném znéni,

c) výpovědí pľonajímatele z důvodů uvedených v této smlouvě; výpovědní doba
počne běžet pľvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němŽ byla písemná
výpověď doruěena druhé smluvní straně;

d) odstoupením od této smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě.

2) Smluvní stľany se dohodly, že v ptípadě změny sídla, adľesy pro doručovtni, či jiných
údajů podléhajících zápisu do obchodního, Živnostenského či jiného ľejstříku, budou
písemně infoľmovat o této skutečnosti nejpozději do 30 (třiceti) dnů od vzniku změny
druhou smluvní stľanu.

3) Písemnost se povaŽuj ę za dotućenou pátým dnem po jejím prokazatelném odeslání
protistraně na adresu, na které je, dle ujednání nájemní smlouvy, povinna písemnosti
přijímat.

4) Za ďen doručęní výpovědi, písemného upozoľnění nebo jakékoliv jiné písemnosti
druhé smluvní stľaně bude pľo ričely této smlouvy považovttn též den, kdy dľuhá
smluvní strana odmítla doručovanou výpověď nebo jinou písemnost převzit, nebo též
den, kdy uplynula lhůta pro uložení dopoľučeně zas|ané výpovědi nebo jiné

5
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písemnosti u příslušného provozovatele poštovních služeb v případě, Že si dľuhá
smluvní strana doľučovanou výpověď nebo jinou písemnost nepřevezme.

čl xIv
Ostatní ustanovení

1) Zźlměr pľonájmu výše specifikovaného předmětu nájmu byl v souladu s ustanovením

$ 36 odst. I zak. č,. I3Il2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, zveřejněn
na úřední desce městské části Pľaha 5 od 12.10.2016 do 31.10.2016.

2) V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo sluŽeb podle této smlouvy po
dobu delší než 30 pľacovních dnů, nájemce v soulađu s ustanovením $ 5 odst. 2 a 5
zákona ě. I0Il2000 Sb., o ochĺaně osobních údajů, vę znění pozdějších změn a
doplnění, výslovně souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, obchodního jména,
IČo, adľesy předmětu nájmu a výše dluhu ke dni zveřejnění, v periodiku vydávaného
městskou částí Pľaha 5 a na úřední desce městské části Praha 5. Tyto údaje je
pronajímatel opľávněn zveřejnit, popř. opakovaně zveřejňovat, po celou dobu pľodlení
nájemce s úhradou nájmu a sluŽeb dle této smlouvy.

čl xv
Povinná ustanovení

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v ľegistru
smluv za podmínek zttkona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní
stľany souhlasí se zveřejněním svých osobních úđajů ve smlouvě, ktęľá bude
zveřejněna v ľegistru smluv podle věty pĺvní. Smluvní stľany pľohlašují, že
skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽuji za obcŁlodní tajemství ve smyslu $ 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez stanovení
j akýchkoliv dalších podmínek.

2) Tímto Se Ve Smyslu ustanovení $ 43 odst. l zźlkona č,. l3ll2000 Sb., o hlavním městě
Praze, vę zněni zákona č,. 30312013 Sb., zákon, kteľým se mění někteľé zákony v
souvislosti s přijetím ľekodifikacę soukromého práva, potvrzuje, že by|y splněny
podmínky pro platnost pľávního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC
č,.42l155612016 ze dne 9.1L20I6.

3) osoba jednajici za nájemce - právnickou osobu, Hanuš Moľavec, dat.naľ. 16.1.1968,
bydlištěm Praha 5 - Košíře, Musílkova 568135, pľohlašuje a svým podpisem stvrzuje,
Že se stává ručitęlem všech dluhů nájemce vzniklých z této nájemní smlouvy. Ručitel
za dluhy ruěí celým svým majetkem.

cl. xvl
Závěrečná ustanovení

1) Smlouva nabývaplatnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
LI2,2016, nejdříve však podpisęm ľozhodčí smlouvy dle zäkona č). 21611994 Sb., o
rozhodčím tizeni a výkonu ľozhoděích nález;ů ve znění pozdějších předpisů.

2) Účinností této smlouvy končí platnost a účinnost Smlouvy o nájmu prostor sloužících
podnikání č,. 00I6l0lZoMIl16, ze dnę Ż5.2'2016, uzaviené se společností Sklípek
s.ľ'o.' IC 2840662L

3) Yzájemna práva a povinnosti neupľavené v této smlouvě se řídí platnými pľávními
6
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předpisy'

4) Pľonajímatelv souladu s $7a odst. 3 písm. b) zákona č,.40612000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů tímto opľoti podpisu této smlouvy smluvními
stľanami předává nájemci ověřenou kopii průka^) eÍLergetickénáľočnosti budovy
zpracovaného společnostíAB Facilitity a.s. dne 19.8.2013.

5) Změny a doplňky této smlouvy mohou byt provedeny pouze foľmou písemného

dodatku podepsaného oběma smluvními stľanami.

6) Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichžpo jednom vyhotovení
obďrži nájemce a po pěti vyhotoveních obdľžípronajímatel.

7) V přípađěneplatnosti nębo neúčinnostiněkteľóho ustanovení této smlouvy nebudou
dotčenaostatní ustanovení této smlouvy.

8) Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č.1 _ Výpis z obchodního rejstříku nájemce
Příloha č.2_ Plánek pľostor

9) Smluvní stľany prohlašují, Že smlouvu sepsaly na záklađěpravdivých údajů,jejich
pľavéa svobođnévůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu
si přečetly, s jejím obsahem souhlasí anaďtlkaztoho připojují svépodpisy.

Y Prazedne '2.1.:.'I1:.l9]$ Y P razęan".4ł,.{1;. ?ę.|c

Městská část 5

MUDľ. Radek Klíma' staľosta

pľonajímatel

Hanuš Moľavec, jednatel

náJemce

Sklípek s.r.o

1
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výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka t39256

Datum zápisu:
10' července 2008

Spisová značka:
Městského soudu v Prazec 139256 vedená u

obchodní firma:
sk k s. r.o

5ídlo:
Musílkova 568/35, PsČ 15oooPraha 5 - Košíře,

Identifikační číslo:
ŻB4 06 62I
Právní foľma:

lečnost s ručením omezenýmspo
Předmět podnikánĺ:

dkování obchodu a služebzprostře
reklamní činnost a marketing

kopírovací práce

velkoobchod
ro stavbypfl pravne prace p

maloobchod a maloobchod se smíšeným zboiíms ializovaný
hostinská činnost
Statutáľní orgán:

jednate!:

HANUš MoRAVEC, dat. nar. 16. ledna 1968

Praha 5 - Košíře, Musílkova 568/35, PsČ 15ooo

vzniku funkce: 10. července 2008Den
Způsob jednání:

ednatel edná

Společníci:
Společník:

HANUš MoRAVEC, dat. nar. 16. ledna 1968

Praha 5 - Košíře, Musílkova 568/35, Psč 15ooo

menem olečnosti samostatně a v lném rozsahu

Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
obchodní podíI: 100o/o

Základní kapitál:
2o0 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz)

Dne: 10.11.2016 09:15
Úaaje platné ke dni 10.11.2016 06127



rĹĺ
r.. -i

;.-

+-*'r" r: I J-

I

t--tr.-

-=L
,ę;

F
24.'.í:': li-1

.1 ł

4!

nľ1l7r l rt
' "l' 

r-

I

1

Itt

W,

l . xt.:rł:ť
2.s-x:
3. 'wi .-qr
4.ĺq
l.s-c
6-m'.ę
7,yĺg.,
8. vgry< r

9.rpa (ol:'ŕĺ
lO .., .c'u'a
ll. --t
l.2. .'.^ĺ^ł
|3 -:Ę . tĄŤ\
14. , ."r
l t . 5ro1cnc9cł
16 . sorlri
17.sxllrł
18 . łg<: d
19.w'.-ll'ł:u
,Ír - .t.{ą1.' *t
2t'ą1 i*.;y-..
tL' ..x*a-'.'-t
23. 'ą'p ĺeu

\r

rl{
.7, r

Jłs
ł_

łJ

.,ts

J..

_,-
..8

l ł03

1.a

23.,.-.-. '.,-'
16.'.r*.
Ż7 . ł'--;
7:B- ..?
23) - ,.,1:.

30 . rr, łn.r ':-"r :

I I 1"<*"t '.
łl . *. iníq
t3 . r1ĺní5ę-.o
!l4. ľa,'ną.*' -.''q
35. ''ĺqvlą*. Ý'ŕq { --1;
:16 - 

"..Ę- 
. zť e*., ' .. .

3a. "r". ł.ar
38 "*..;*.
39 '...rt.łą'
4t.*.e.+ .. ,.

42.ĺi:n *:. ' ",
łl .....'.-..
44.q-.na.' .: ś.'..
4š ''... :' ,'
.*r...,-.-

I

-r

j.

snnÍmovsrď RA]Dľt[[ČrTŇ

SK]ĹJEjP

ARCHITEKT. sTUDlE ADAF'ĺĄCE SKLEPN|Ho PoDtl
BuDo\ry oBVoDNíHo Únłou PRAI{Y 5.: sMĺcHo\
lNVEsroR : sMícHovsxÁ oecHonľĺl-spol rčNc
PROJEKT

rL uarlro
!ľo. AiExlŤtF ,or. YorÍr
_l.'.Ď.'.'rilą- t,- l.ln.@ ..l

i tl '
l

SUTEREN 3n.12.ĺ ŕl


