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NÁRoDNí pnmÁrxovÝ ÚsTAV
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Sportovně stře|ecký klub Hrádek, o.s.
pan Ladis|av Petráček, předseda
Hrádek 36
50315 Hrádek

Váš dopis č.j,/ze dne
Naše č.j.
Vyřizuje/|inka
Spisový znak
Počet listů/pří|oh
V Josefově drte

-/22O.12.20LL
NPÚ.362/33 5/2012/K|i
Vác|av K|imeš/43
3OO.3/A/5
t/o
9.2.2012

odpověďna žádost o prodloužení nájemní smtouvy č. NPÚ-352/5412612@9

VáŽený pane předsedo,
dne 20.t2.2011 a poté znovu dne 2.1..2012 jsme obdrželi Vaši žádost o prod|oužení nájemní smlouvyč. NPÚ-362/54/26/2oog, na jejímž zák|adě by|y Sportovně stře|eckému klubu Hrádek, o.s., pronajaty
nebytové prostory v objektu č.p. 38, st. p. č' 5g/2, k.ú. Hrádek u Nechanic.
S po|itováním Vám oznamujeme, že Vaší žádosti o prod|oužení uvedené sm|ouvy nebudeme mocivyhovět.
V souladu s,,Koncepcí využití objektů ve správě NPÚ" přijatou již v r. 2006 naše pracoviště plánuje
využívat objekt č.p. 38 jako ubytovací zařizeni pro zaměstnance Státního zámku Hrádek. Tomuto všakmusí předcházet stavebně technická obnova objektu, kterou však ne|ze provést, je-|i prostor.stabi|ně
obsazen a z tohoto důvodu bohužeI musíme trvat na ukončení nájmu a na 

.vyklizení 
pronajatýchprostor. S oh|edem na ustanovení čl. V|l nájemní smlouvy je třeba toto vystěhování piovést

neprod|eně, tj. do 2o.2.2oL2, abychom se vyhnu|í nutnosti aplikovat sankční ujednáníd|e odst. 3 cit.č|. V|l (v této souvis|osti si dovo|ujeme připomenout, že na náš záměr neprodloužit nájemní smlouvujste by|i upozorněni v dostatečném předstihu, a to dopisem č.j. NPÚ-362./oqos/zo,,odes|aným dne17 .Lo.2077 na adresu v.aše[o'9cl.9ž9n!).
Při zoh|ednění harmonogramu uvedené stavebně technické obnovy bude možné objekt č'p. 38vyuŽívat a|espoň krátkodobě (tj. v rozsahu 1-2 dní) a právě tento způsob využití bychom Vám rádi
nabídIi, neboť akce, které v |etošním roce p|ánujete, považujeme za atraktivní a přínosné.
V případě Vašeho souh|asu s navrženým postupem se |askavě obraťte na vedoucího správy SZHrádek, pana |Vana Šenka, ktený je kompetentní uzavřít s Vaším občanským sdružením jednot|ivé
smlouvy o krátkodobém pronájmu.
Jmenovaného pana |vana Šenka kontaktujte i ve věci předánívyk|izených prostor č.p' 38.
S pozdravem a s díky za pochopení

okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov
Te|.: +420-491509543, +420-724146219, GsM bíána +420-725712369, E-mail: !!!4g91Qjg5g|.q51pu.cz, |č: 75032333

VácIav K|imeš
náměstek pro správu památkových objektů


