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VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Rada města Český Brod dne 09.03.2016 
 

VYHLAŠUJE  
 

ZÁMĚR NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD 
 ŽIŽKOVA ULICE č. p. 1311, 282 01 ČESKÝ BROD  

 
Jedná se o nemovitost v k.ú. Český Brod zapsanou na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Český Brod u KÚ pro 
Středočeský kraj KP Kolín: 
 

Pronájem ordinace o celkové výměře 14,28 m2 v budově č. p. 1311, která je součástí st. p. 1623 
v prvním patře budovy, přímo proti schodům, včetně užívání společných chodeb a společného 

sociálního zařízení. Pronájem obálkovou metodou za minimální nabídkovou                                       
cenu 16.180 Kč/ročně na dobu neurčitou. 

 
Prostory v areálu nemocnice Český Brod musí být pronajaty pouze k veřejně prospěšným např. 
zdravotním, vzdělávacím a jiným účelům, které nenarušují ráz a činnost v nemocničním areálu. 
 
Nájemné se každoročně upraví o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 
indexu (CPI) spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců stanovenou Českým statistickým úřadem s účinností od 
1.dubna daného roku. 
 
Nabídky v zalepené obálce s označením: „ ORDINACE PAVILON E – NEOTEVÍRAT“ zašlete na adresu Města 
Český Brod, náměstí Husovo 70, nebo předejte do podatelny náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 
nejpozději do 14.04.2016 do 11 hodin.  
Nabídka bude obsahovat jméno žadatele, IČO, sídlo žadatele, výši nabízeného nájemného, účel nájmu. 
Žadatel musí mít uhrazeny všechny závazky vůči Městu Český Brod. 
 
Informace ohledně vyhlášeného záměru vám podá Odbor rozvoje: Blanka Šarochová, telefon 321 612 169, 
604 376 042, e-mail: sarochova@cesbrod.cz, prohlídku prostor je možné domluvit s panem Jiřím Jeníkem, 
telefon 321 612 155, 737 642 361, e-mail: jjenik@cesbrod.cz.  
 
Příloha záměru: situační plánek výše uvedených prostor 
 
Mgr. Hana Dočkalová v. r.       otisk úředního razítka 
Vedoucí odboru rozvoje 
 
 
 
Vyvěšeno: 14.03.2016 
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