
Úřad městské části Praha 13  

Sluneční náměstí  2580/13 

158 00 Praha 5 – Stodůlky 

 

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Vážení,  

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o 
poskytnutí informací k objektu zdravotního zařízení s adresou Hostinského 1533, 155 00 Praha 13.  

1. Konkrétně žádám o poskytnutí úplného znění nájemní smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti 
nebo jejím správcem a společností B. Braun Avitum, s.r.o. k prostorám, v nichž tato 
společnost provozuje nefrologickou ambulanci. 

 

2. Pokud Hlavní město Praha nebo správce nemovitosti prostory pronajímá osobě jiné, žádám o 
sdělení, kdo jí je. 

 

Žádám o poskytnutí informací prostřednictvím datové schránky. 

 

Za poskytnutí požadovaných informací předem děkuji.  

 

S úctou, 

 

V  dne 13. 9. 2016  

 



Měs 
Úřa 
Odbo 

tská část Praha 13 
d městské části 
r majetkový, bytový a investiční 
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Žádost   o   informace   ve   smyslu   zákona   č.106/1999   Sb.,   o   svobodném   přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane magistře, 

reaguji na vaši žádost ze dne 13.9.2016, ohledně nájemce ve zdravotnickém zařízení 
poliklinika Hostinského 1533, Praha 5. 

1. Společnost B. Braun Avitum, s.r.o., není Městskou částí P13 evidována jako nájemce
prostor sloužících k podnikání v Poliklinice Hostinského 1533, Praha 5.

2. Městská část Praha 13 uzavřela nájemní smlouvu na prostory nefrologické ordinace se
společností Nefrop s.r.o., se sídlem Nad Závěrkou 2396/9, Praha 6.

3. Městská část Praha 13 vydala souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi spol.
Nefrop s.r.o. a spol. B. Braun Avitum s.r.o. za stávajících podmínek nájemní smlouvy.

Doufám, že tyto informace jsou pro Vás dostačující. 

S pozdravem 

Ing. Renáta Uramová 
ved.OMBAI 
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