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Oznámení 
o záměru pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce 

 

Č.j. 2563/SPo/22/Ch         V Chýni dne  13. 09. 2022 

 

 

Obec Chýně, IČO 002 41 296, Hlavní 200, 253 03 Chýně oznamuje záměr pronajmout nebytový 

prostor v nemovitosti (bytový dům) s č.p. 958 v ul. Uherova na pozemku parc. č. st. 1200, zastavěna 

plocha a nádvoří, v k.ú. Chýně, o následující specifikaci a ploše: 

Celková plocha: 53,7 m2 se skládá: 

čekárna 10,59 m2, chodba 2,75 m2, WC pacienti 2,56 m2, ordinace 25,21 m2, chodba 3,40 m2, šatna 

personál 4,99 m2, WC personál 1,36 m2, sklep 2,2 m2  

účel nájmu: ordinace lékaře 

preferovaná specializace: dětský lékař, logoped, psycholog nebo psychiatr  

výše nájmu: min 12 000 Kč/měsíc + poplatky za služby 

doba nájmu: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

Výše popsaný záměr byl schválen Radou obce Chýně dne 12. 9. 2022 usnesením č. 3/9/2022. 

Toto oznámení je podáno v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení zákona jsou záměry nakládání 

s obecným majetkem zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své 

návrhy a protinávrhy nebo připomínky, které je možno podat v této záležitosti v písemné formě 

nejpozději do 29. 9. 2022 do 12 hod v podatelně OÚ Chýně.  

Zájemci o pronájem podají přihlášku v uzavřené zalepené obálce označené nápisem „Záměr 

pronajmu nebytových prostor – ordinace lékaře, NEOTEVÍRAT“. Součástí nabídky musí být 

nabídka výše nájemného, výpis z rejstříku, kterým bude prokázána kvalifikace k provozování 

podnikatelské činnosti, ze které bude patrné oprávnění k podnikaní v daném oboru (případně 

prokázání této způsobilosti jiným způsobem), jméno a příjmení žadatele, bydliště (případně jméno 

obchodní firmy a její sídlo), IČO, telefonní a emailový kontakt.  

Prohlídka předmětu nájmu bude zájemcům umožněna pro předchozí telefonické domluvě 

OÚ Chýně, Tomáš Smolka, tel: 602 831 690. 

Obec Chýně si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. 

 

 

 

Mgr. Anna Chvojková, v.r. 

starostka obce Chýně 

 

 

Vyvěšeno dne  13. 09. 2022 

Sejmuto dne   29. 09. 2022 
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