
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
MAGISTRÁT MĚSTA  
ODBOR MAJETKU A INVESTIC 

 
 

 
 
v souladu s ustanovením § 39 písm. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr    

změny nájemní smlouvy uzavřené ze dne 30.5.2005 ve znění dodatků č.1 a 2 s *** na prostory o celkové 
výměře 161,9 m2, nacházející se v areálu na Hůrkách v budově bez č.p./č.e. označené jako objekt č. 6, který 
je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 3515/15 a v budově bez č.p./č.e. označené 
jako objekt č. 7 (vrata č. 13), který je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 3515/16, 
vše v k.ú. a obci Pardubice. Změna bude spočívat ve snížení výměry pronajímaných prostor (vyjmutí objektu 
č.6 o výměře 130,43 m2) z původních 161,9 m2 na 31,47 m2, ve snížení nájemného z 61.488,46 Kč/rok bez 
DPH na částku  11.030,86 Kč/rok bez DPH a ve změně účelu nájmu z původní provozovny opravny hodin a 
jemné mechaniky, skladu a expedici zboží a náhradních dílů na garáž. 

 
 
Připomínky lze podávat po dobu 15 dnů od zveřejnění ( tj. do 8.6.2022 ) na odbor majetku a investic MmP (viz 
níže) nebo na podatelnu Magistrátu města Pardubic náměstí Republiky čp. 12.  
 
 
Další informace na odboru majetku a investic MmP, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, ul. U 
Divadla 828  - Edita Šklíbová, tel. 466 859 217 nebo Ing. Romana Kudrnová, tel. 466 859 210. 
 
 
Po uplynutí výše uvedené lhůty, po kterou bude záměr zveřejněn, rozhodnou orgány obce v souladu s 
ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o změně nájemní smlouvy. 
 
 
 
Statutární město Pardubice si vyhrazuje právo odchýlit se od daných podmínek v důsledku skutečností, které 
nebyly v době zveřejnění záměru známy. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivana  S r b o v á  
vedoucí oddělení správy bytových domů a nebytových prostor 
 
 Číslo oznámení : 15 
 Čj. MmP  61370/2022 OMI 
 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků: 
Schváleno Radou města Pardubic dne 9.5.2022, číslo usnesení  R/7823/2022 
Vyvěšeno dne 24.5.2022 
Svěšeno dne  
 
 


