Záměr pronájmu dle §39 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů

Město Tišnov, IČ 00282707, zastoupené starostou města, Bc Jiřím Dospíšilem, v souladu s §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor:
„Pronájem ordinací č. 305, č. 306 a č. 307 v objektu polikliniky“

Článek I.

Informace o druhu, předmětu pronájmu
Předmětem záměru je pronájem části nebytových prostor v objektu č.p. 24 na nám. Míru
v Tišnově, který je součástí pozemku parc.č.st. 78/1 v k.ú. Tišnov, ordinace č. 305, č. 306 a č.
307 nacházející se v 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 43,98 m2 + alikvótní část
společných prostor fyzické osobě podnikající MUDr. Janě Ingrové, se sídlem nám. Míru 24,
666 01 Tišnov, IČ: 09267468, za účelem provozování praxe očního lékaře.
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Článek II.

Podmínky pro poskytnutí doplňujících informací
Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách na
Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a komunálních služeb, u paní Ing. Petry
Sedláčkové, příp. elektronicky na adrese petra.sedlackova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852.

Článek III.

Lhůta a místo pro podání vyjádření
Datum:

do 27. 6. 2021

Místo pro podání vyjádření:

Podatelna města Tišnov, náměstí Míru 346

K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu města Tišnova nebo doručit osobně na
podatelnu města Tišnova, po celou dobu lhůty, vždy v pracovních dnech pondělí, středa od
08:00 hodin do 17:00 hodin, v pátek od 08:00 hodin do 12:00 hodin.
Článek IV.

Další informace k záměru
Město Tišnov si vyhrazuje právo zrušit záměr kdykoliv do rozhodnutí Rady města Tišnova.
Pokud dojde ke zrušení záměru, nevzniká vůči městu Tišnov jakýkoli nárok.
Město Tišnov si vyhrazuje právo na změnu, doplnění a upřesnění záměru. Změny budou
uveřejněny v místě obvyklým způsobem.

v.r.
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov

Vyvěšeno dne: 10. 6. 2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 10. 6. 2021
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
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