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VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU 

 
Rada města Český Brod dne 11.01.2023 

 
VYHLAŠUJE  

 
ZÁMĚR NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR -  

ČESKÝ BROD, KRÁLE JIŘÍHO č. p. 202, ČESKÝ BROD 
 
Jedná se o nemovitosti v k. ú. Český Brod zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Český Brod 
u KÚ pro Středočeský kraj KP Kolín: 
 
prostory v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258 – vchod z areálu ZZN 
 
v přízemí: místnost č. 3 o výměře 36,41 m2, místnost č. 4 o výměře 18,71 m2, místnost č. 5 o výměře 46,30 
m2, místnost č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnost č. 7 o výměře 12,01 m2, tj. celkem 147,34 m2 vč. užívání 
společných prostor a chodby.  
 
Za cenu 200 Kč/m2/měsíčně. Pronájem na dobu neurčitou. 
 
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. 
 
 
Nabídka musí obsahovat název subjektu, adresu, účel pronájmu a nabízenou částku a telefonický kontakt 
žadatele. Nabídka bude doručena v zalepené obálce pouze s označením „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM ZZN -
202“, na podatelnu města, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56, 282 01 Český Brod, osobně, nebo poštou. 
 
Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazené závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
 
Nabídky, nebo případné námitky proti tomuto záměru zašlete na adresu Města Český Brod, náměstí Husovo 
70, nebo předejte do podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod nejpozději do 02.02.2023  
do 11 hodin.  
 
Příloha záměru: situační plánek prostor 
 
 
 
Mgr. Hana Dočkalová v. r.         otisk úředního razítka                                                                                                       
vedoucí odboru rozvoje 
 
Vyvěšeno: 
 
 
Sejmuto:  
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