Město Blansko

OZNÁMENÍ
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje Město Blansko
podle 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje
záměr

pronajmout
nebytové prostory v objektu nám. Republiky 192811a,
Jež je součástí pozemku parc. st. 2840-zast. plocha a nádvoří v k.ú. Blansko, zapsaném
na LV 10007, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Blansko
.

Jedná se o pronájem nebytových prostor v suterénu bývalého hotelu Dukla
o celkové výměře cca 663 m2
Je možný pronájem i části prostor.
Žádosti o pronájem musí obsahovat:
podnikatelský zámět využití a provozování suterénních prostor. Tyto prostory musí žadatel
dostavět dle svého předkládaného záměru, přičemž Město Blansko si vyhrazuje právo
odsouhlasení, resp. neodsouhlasení projektové dokumentace včetně rozpočtu stavby.
Proinvestované prostředky (mimo projektovou dokumentaci) budou umořovány proti
nájemnému (po dobu lOti let, příp. dle dohody).
-

-

-

-

návrh nájemného suterénu v Kč/tok

+

platná sazba DPH.

stanovisko Stavebního úřadu k účelu nájmu.
kopii živnostenského oprávnění žadatele nebo výpis z Obchodního rejstříku

Informace:
Nájemce je povinen strpět užívání místnosti s technologií pro vodní prvek městem, přičemž
k této technologii je možný přístup jediným vstupem $ průchodem přes pronajímané prostory.
V průběhu toku 2079 se předpokládá realizace kavárny nad suterénem a žadatel musí počítat
$ tím, že pod stropem bude instalační prostor pro připojení vody a kanalizace pro tuto kavárnu.
Pro prohlídku prostor nebo kopii půdorysu prostor kontaktujte Ing. Peterkovou (tel. 516775132)
nebo pana Alexu (tel. 602533894).
Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor ko unální ťzIržby, nám. Svobody
32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem “nám. epubIiy la NEOTVIRAT“
do I 3.05.2019 do 10.00 hod. Zádosti zaslané jiným způsobem nebudo přijaty.
-
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