
Hlavní mesto Praha. sverená správa nemovitosti:
Mestská cást Praha - Dolní Chabry
se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
zastoupená Mgr. Katerina Šilhová Šafránková, starostkou mestské cásti

Vec: Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
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Vážená pani starostko,

v souladu se znením nájemní smlouvy uzavrené dne 3 1.5.20)2 ve znení dodatku c. ] (,,Sm/iivní s/rLlny
se dohodly, že pokud nájemce písemne požádá ve lhute 3 až 6 mesícu pred ukoncenl'n1 nájmu
pj7)najimale/e o /)rod/ouženi doby nájmu o maximálne 2 roky (a to i (}l?akovane). bnde nájem náienlci
pronaiinlale/em prodloužen o požadovanou dobu za s/ávuiicích podtninek") si dovolujeme požádat o
prodlouženi doby nájmu o 2 roky, tj. do 4.8.20"4.
F4edpokládánie, že v souladu se znením nájemní smlouvy ve znení dodatku c. l je smlouva
prodloužena prijetitn této žádosti a prikládáme návrh dodatku k nájemní smlouve toto powrzujicí.

Dížkujeme a jsme s pozdravem.

V Praze dne 22.2.2022

Neurologie Cha&rský dvur, s.r.o.
se sídlem Hrušovanské náni. 253/5, Praha 8 - Dolní Chabry. 184 00
lC: 24219771
zapsána v obch. rejstríku vedeném Mcstskýin soudem v Praze, odd. C, vložka 189839
zastoupená MUDr. Danou Halbichovou, jednatelkou

Tímto potvrzujeme prijeti žádosti.

V Praze dne ...............

Hlavní mesto Praha, sverená správa nemovitosti
Mestská cást Praha - Dolní Chabr?' f

. . . .zastoupená Mgr. Katerina Šilhová Sa ránková, starostka mestské casu
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Níže uvedeného dne, mesíce a roku uzavreli

Hlavní mesto Praha, sverená správa nemovitosti:
Mestská cást Praha - Dolní Chabry
se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
zastoupená Mgr. Katerina Šilhová Šafránková, starostkou mestské cásti

(dále jen ,, pronajímatel ") na strane jedné

a

Neurologie Chaberský dvur, s.r.o.
se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00
IC: 24219771

zapsána v obch. rejstríku vedenéin Mestským soudeni v Praze, odd. C, vložka 189839
zastoupená MUDr. Danou Halbichovou, jednatelkou
(dále jen ,, nájemce") na strane druhé

tento dodatek c. 2 k nájemní smlouve uzavrené dne 31. 5. 2012 mezi stejnými stranami (dále jen
nájemní smlouva).

Smluvní strany se dohodly na základe Žádosti o prodloužení nájemní snilouvy podané dne .......... a
v souladu se znením nájemní smlouvy uzavrené dne 3 1.5.2012 ve znení dodatku c. l uzavreného dne
4.8.20 14 na prodloužení nájmu do 4.8.2024.

Ostatní ustanovení nájemní sndouvy zustávají v platnosti.
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V Praze dne'

Hlavní mesto Praha, sverená správa nemovitosti
Mestská cást Praha - Dolní Chabry

V Praze dne'

Neurologie Chaberský dvur, s.r.o.




