
VLASTNÍK BUDOVY :

IDENTIF. ÚPerB BUDOVY : sportovní hala
Obec: TRUTNOV
ulice: komenského

Město Trutnov

PSČ: 541 01
č.p.: 399

NÁ.lEtvtNí SMLoUVA o NÁJMU NEByTovÝCH pRosToR

uzavŤená dle zákona ě, 11611990 Sb. o nájmu a podnájmu nebyových prostor
mezi,.

pronajímatelem nebytových prostoru:
Městem Trutnov, IČ 27 8360,
Trutnov - Vnitřní Město, Slovanské nám. 165

zastouPené na základě zřizovaci listiny schválené Zastupitelstvem města Trutnova dne 29. g.2009
usnesením č. 2009-247 l 4

, IČ 64201 1 80
Trutnov - Horní Předměstí, Komenského 399
ředitel školy - Mgr. Petr Horčička
jako pronajímatelem a dodavatelem
dále město Trutnov

a

, IČ 64201 180
Trutnov - Horní Předměstí, Konrenskéh o 399
ředitel školy - Mgr. Petr Horčička
jako dodavatelenr,
dále zš Trutnov

dále oba jako pronaiímatel na straliě iedné

a nájemceln nebytových prostor:
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LoKoMoTIVA TRUTNOV o.S. .tČ 4]4 62 965
- oddí1 basketba]u
Trutnov - Stř,edrrí Předrněstí, Na Nivách 568
zastoupená Tonrášenr Břeněm a Mgr. Radkern Horákern
dále TJ Loko
a

BK - Servis s.r.o.. IČ 288 00 702
Trutnov - Střední Předměstí, Na Nivách 568
zastoupená Janem Braunem a Mgr. Tomášerrr Hendrychem
dále BK servis,

kteří jsou nájemci společně a nerozdílně,
dále oba jako náiemce na straně druhé

Nájemní smlouva se uzavírá na záklarlě usnesení Rady města Trutnova č.2012-1142/23 ze dne
26.11.2012 a Předchozího zveřejnění záměrů ve dnech od 5. 9. 2012 do 2t. g.2012 a ve dnech
od 30.10.2012 do 15.11.2012 schválených Radou města Trutnova usnesenímič.2012_763116 ze
dne 4. 9.2012 a č.2012-1019l20ze dne 29.10.2012.
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I.

Město Tíutnov jako vlastník domu č.p. 399, Komenského ul., Trutnov, Homí Předrněstí. zastoupené

ř 7,Š Trutnov, která má uvedený dům ve správě, pronajímá v tomto domě nebytové prostory. reklamní7 Plochy a movitý majetek (dále jen ".předmět nájmu") v následujícím rozsahu:

a) sPortovní hala (prostor v budově č. 4, místnost 1.28 o výměře 1.066,62 m'; b.rde pronajímána
krátkodobě, a to
- vrozsahu 526,5 hodin vobdobí od3.9.2012 do 31.5.2013 sezázemím (šatna, sprchy" WC) za

cenu 355 KČ/hod., tj. celkem 186907,50 Kč (osvobozeno od DPH)k tréninkůnr
- v rozsahu 487,5 hodin v období od 3.9,2012 do 31.5.2013 bez zázemí (šatna, sprchy. 'WC) za

cenu 305 KČ/hod., tj. celkern 148687,50 Kč (osvobozeno od DPH) k tréninkům
Přesné vymezení této doby bude dohodnuto mezi nájemcem a ZŠ Trutnov. ZŠ Trutnov a
nájemcem bude spoleČně písemně evidována doba využití spottovní haly. V případě. že nájemce
nevyčerpá sjednaný rozsah hodin nebude nájemné kráceno.

b) v souvislosti s pořádáním sporlovních zápastl
- nebytor'é prostory blÍŽe vyme zené v bodě 1) pr'ílohy této smlouvy o celkové výměře 817 ,72 m2
budou pronajínrá.rly krátkodobě vrozsahu 360 hodin vobdobí od 3.9.2012 do 31.5,2073 za
cenu l6,43 Kč/nr-. tj. celkenr 73435,1 Kč (osvobozeno od DPH).

- sPorlovní hala (prostor v budor,ě č. 4. rrrístnost 1.28 o výnrěř,e 1 .066,62 ,o'; l, rozsahu 360
hodinvobdobí od3.9.2012 do31.5.2013bezzázetrrí(šatna.sprchy.WC)zacenu3O5Kč/hod..
tj. celkenl 109800 Kč (osvobozeno od DPH).

Přesné vymezení této doby bude dolrodnuto nrezi nájemcem a ZŠ Trutnov. Zš Trutnov a
nájerrrcem bude spoleČně písemrrě evidovárra doba využití těchto prostot.. V případě. že nájemce
nevyčerpá sjedrraný rozsah hodin rrebude nájenirré kráceno.

c) vedlejŠÍ nebYol'é prostory vylezené v bodě 2) přílolrl,této srrrlouvyo celkor,é výlrrěř.e 201,89 nr2
budou pronajírnány po ce|ou dobu nájnru - od 3 .9.2012 do 3 1 . 5. 2Ol3
- Za cenu 500 KČ/nr2 u klubovrry (č. 2.02) a kanceláře (č. 2,14) o výměře celkenr 59.86 m2, tj.

celkem 29930l(č (osvobozeno od DPH)
- Za cenu 400 KČ/m2 u ostatních prostor vylezenýclr v bodě 2) pi,ílohy této stnlouvy (tedy vl,jrrra
klubovnY (Č. 2.02) a karrcelář,e (č. 2.14)) o výIněi,e celkerrr i+Z.O5lltr. tj. celkérn 56812 Kč
(osvobozeno od DPH).

d) reklamní ploclry blÍŽe vynrezené v bodě 3) výpočtového listu o celkové výrriěř,e 285.50 m'budou
Pronajírnánypo celou dobu nájnru od 3.9.2012 do 31. 5.20l3 za cenu 20000 Kč (bez DpH).
Nájemce je oPrár'něll vyuŽÍvat volné reklanrní plochy k reklarnrrírrr účelůnr plo sponzory a další
osobY" které se Podílejí na zajišt'ování spot,tovní čirrnosti nájenrce a uzavírat snrlouvy o umístění
reklamY na Ploclrách uvedenýclr v této srr,louvě. Je rovněž oprávněn uzavírat týto smlouvy
s dalŠÍmi podnájenrci a umoŽnit jim tak umístění reklam na volných plochách k tonru
urČených a sPecifikovaných v této smlouvě. Llnrístěné reklamy budou v souladu s dobrpni
mIaVY. Není Povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzděláváni. a reklama výrobků
ohroŽujících zdravÍ, psychický nebo morální qiwoj dětí, žáků a studentů nebo pi-ímo ohrožujících
Či PoŠkozujícich životni prostředí. Zdttvodu umístění reklamních ploch vpiostorách záktadni
ŠkolY má Pronajímatel zastoupený ředitelem ZŠ Trutnov možnost posouzení vhodnosti obsahu a
formY reklamY. Případné takovéto spory s konečnou platností rozhóduje vlastník objektu - město
Trutnov.

e) movitý majetek vymezený v bodě 4) přílohy této smlouvy, který je součástí vybavení vedlejších
nebytových prostor dle písm. c) tohoto článku po celou dobu nájmu od 3.9.2012 do 3L5.2013
za cenu 5000 Kč (bez DPH).
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Pronajímatel poskytuje nájemci do nájmu přednrět nájmu, jak je vymezen touto smlouvou. a
rrájemce tento předmět nájmu do nájmu přijímá v souladu s podmínkami sjednanýrni v této smlouvě.
Nájemce je oprávriěnuživat i další prostory (společně užívané prostory)" které jsou nezbyně rrutné
kuŽÍváni pronajatých prostor (čl. I. písm. a) až c), zejména se jedná o prostory uvedené vbodě 5)
přílohy této smlouvy.

il.
Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli nájemné za předmět nájmu a další rráklady spojené s
nájrrrem na základě vystavených faktur.

Nájemné bylo sjednáno v celkové výši 570572,14 Kč, Toto nájemné se skládá z částek jak jsou
VYmezeny v Č1. I. této smlouvy. DPH k nájmu bude uplatněno v rozsahu, jak je uvedeno v č1. I. této
smlouvy.

Nájemce se zavazuje dále uhradit další náklady spojené s nájnrern vedlejších nebl.tových prostor
(elektrická energie. teplo. vodné a stočné) ve výši 1,7 oÁ celkových nákladů Zš Trutnov. Smluvní
strany odhadují tyto další náklad ve výši 42]35,55 Kč.
DalŠÍ náklady spojené s krátkodobýn nájmem neby,tových prostor dle čl. I písnr. a) a b) této snrlouvy
jsou již zohledněny v nájmu.

Po uzavř'ení této smlouvy bude vystavena faktura na částku 20 000 Kč bez DPH. Na základě této
faktuly bude uhrazeno nájenrné dle čl. I. písnr. d) této snrlouvy,

Po 1. l. 2013 bude vystavena faktura na 550572,14 Kč bez DPH. Na základě této faktury bude
uhrazeno nájenrné dle čl. I. písnr. a), b), c) a e) této smlouvy

Faktura na úhradu dalších nákladů spojených
eneLgie, teplo. vodné a stočné) bude v,vstaverra
doručení.

s nájmem vedlejších nebl,tových prostot, (elektlická
do 30.6.2013. Splatnost f-aktur1, činí 30 drrí ode drre

lII.
Pokud není v této snrlouvě dohodrruto iinak. řídí se sjednaný nájenrní pollrěr pŤíslušrrýrrri
ttstanovenítni o sttllouvě o rrájnru nebýor,ých prostor zákorra č. 11611990 Sb. a obchodnírn
zákoníkerrr.

IV.
Nájemce se zavazuie:

. zajistit poi,adatelskou čitltltlst př-i utkáních v basketbalu
o zajistit při návŠtěr'ě akcí zajišt'ovanýclr nájenrcenr více jak 200 osobatli požární hlídku

(tt'íčlennou dle požárních předpisů)

' zajistit si na vlastní náklady servis výsledkových tabulí íirrny Erka Br.no a zajistit si přípravu
rezervni 24 s tabule s rezervním klaksonem

o stanovit osobu odpovědnou za provoz vedlejších nebyových prostor (čl. r. písm. c) této
smlouvy)

. hospodárně ovládat vzduchotechniku vedlejších nebyových prostor (čl. I. písm. c) této
smlouvy)

o dodrŽovat provozní řád sportovní haly a tělocvičen, dále pak ustanovení školního řádu, která
na něj dopadají; nájemce potvrzuje. žebyl s jejich obsahem seznámen

' resPektovat pokyry správce sportovní haly, týkající se především provozu sporlovní halyo PouŽÍvat ve svých materiálech (plakáty, oficiální materiály, www stránky. tiskové zprávy
atp.) ZŠ Trutnov jako partnera klubu. Oficiální jméno ZŠ Trutnov je Základní škola,
Trutnov, Komenského 399 (Lze zkrátit na ZŠ Komenského, Trutnov). Název sporotovní
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haly je určen jako sportovní hala při zš komenského, Trutnov), Nájemce má právo na

své náklady změnit tato označerri, pronu;i,,'uteli jej viak,musí oznámit minimálně 3 měsíce

předem; pronajímatel však může toto no,Jé o,nač,ni od,oítnout ze závažných důvodů,

VI.

zvláštní ustanoveni:

veškeré opfavy smí ptovádět nájemce pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele,

opravy do výše 2.000 kč včetně DpH a běžnou údržbu pronajaých vedlejších nebyových prostor

dle čl. I. písm. c) téá r*louuy a rnovitého majetku (č1. L písm. e) si zajiŠťuje a Platí nájemce sám,

Na opravách přesahujících částku 2.000 t<o veetnc DPH se buáe nájemce PodÍlet sPoluúČastí ve

výši 2.000 Kč veetnJ upH, tato spoluúčast bude nájemci fakturována do 60 dnŮ po provedení

opravy. Nutnost op.uu většího ,orruhu neprodlenc ohláií náiemce pronajínrateli,

Stavební a jiné úpravy v nebytových prostorách sloužící výlučně Pro PotŤebY nájemce (Č1' L PÍsm' c)

si nájemce provádí na ula.tni náklady u ,o , pr,a,hozím písenrným soulrlasem pronajírnatele,

Nájemce je oprár,něn pŤenechat nebytový prostor rrebo jeho Část. kromě reklamníclr ploch. na dobu

určitou do podnájnu jen se souhlaselrr pionajimatel. Portr-'P"m dle zákona Č' 116/1990 Sb'' § 6'

odst. 1.

Nájenrce se zavazuje stalat se o pfonajatý majetek :.péč] 
řádného hospodáŤe a zbytečně neplýtvat

energienri u .,odou. bále potonr uar.zonliuybňní l' čiitotě a teclirrické zPŮsobilosti'

Snrluvní strany se dol.rodl,v. že nájenrci ve vztahu k pror:rajírrrateli budou Plnit Povinnosti vYPlývající

pro ně ztéto srnlouvy společně a,nerozdílrrě. V-vkórrávat;;;r. budou.nájenrci vrozsahu 60 %TJ

Loko a 40 %BK ser.vis; ve vztahu r. "ai*, 
ote et. pirn]. a; této stllouvy bude v}'konávat práva

vypl}vající z této snrlo111'1""ýhradně BK servis'

Zrněny této sn-r]ouyy s€ prol,ádějí písenrtrou fornrou. číslovarrýrli dodatkY ke sr-nlouvě' Jakéko]iv

znrěny této smlouvy lze pior,ádět pouze se souhlasenr všeclr smluvníclr stran,

pronajímatg1 5i vylrrazuje právo provést kd-vkoli kontrolu stavu nrístností a vybavení za přítonrrrosti

nájemce.

Tato snrlouva nabjvá účinlrosti dnem jejílro podpisr,r.,Srrrluvní stranY se r'Šak doltodlY" Že jí br:dou

upravovat i ,ztalry, které rnezi niroi ,rrnit ly v sáuvislo.ii. PŤednětltl rrájrrru Před uzavi'ením této

.*to.ruy od 3.9.2012 do uzar,ř,ení této stnlouvy,

Pronajímatel pověřuje k jednání s nájetncenr "' l,':':h naplňování této smlouvy pana Marlina

vrabce, spr.ávce spotlovní haly. který usut nu základě tolroto pověření není oprávněn uzavírat

dodatky k této smlouvě,

pronajímatel (město Trutnov)

oLA, TRUTNoV, xol,ttssxÉt{o gt,,T

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, T

a;;prmu-i,rĚÉL(á§, v

lčo: zag oo7a2



pŘíroHA
1) Prostory - krátkodobý pronájem při zápasech

Pronajatý prostor bezbaly ke krátkodobému
Hala - t. PP (budova č. 4)

Hala - l. NP (budova č.4)

Hala - 2. NP (budova č. 4)

0.07 Šatna

0.08 Sprcha

0.10 Sprcha

0.11 Šatna

0.14 Salna rozhodčích

0.15 WC ženy

0.16 Předsíňka WC ženy
0.17 PrYedsíňka WC muži
0,18 WC muži

1.03 Pokladna
1.05 Pr'edsíňka WC muži
1.06 WC muži
1.08 Předsílika WC ženy
1.09 WC ženy

1.10 Schodiště

1 . 14 Šatna

1.15 Sprcha

1.17 Sprcha

1 .1 8 Šatna

1.22 'WC žerry

1.23 Předsírlka WC ženy
1.24 Předsírika WC muži
1.25 WC muži

2.01 Vstupní hala
2.05 Schodiště

2.06 Pr'edsíňka WC muži
2.08 WC rnuži

2.09 Předsíňka WC ženy
2.10 WC ženy
2.20 Divácké tribuny
2.2l Divácké tribuny

Plocha

90,26m2
19,66 m2

11,10 m2

11,10 m2

19,43 m2

17,65 m2

4,33 m2

4,58 m2

4,58 m2

3,B3 m2

132,24 m2
)3)/5m

3,B4 m2

B,09 m2

3,4B m2

5,94 m2

19,60 m2

23,56 n2
11,31 m2

11,31 m2

24,29 m2

4,29 m2

4,4l m2

4,41 m2

3,98 m2

595,22 m2

85,99 m2

18,40 rn2

3,B4 rn2

B,lB m2

3,54 m2

5,99 íď
316,45 m2

152,83 m2

817'72 a2Cetková' plocha pronajafých pro§tor
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2) VeatelSi nebyové prostory

Pronajatý prostor k dlouhodobému uživáni
Krček - 1. NP (budova č. 3)

Hala - 1. NP (budova č. 4)

Hala - 2. NP (budova č.4)

Celková plocha pronajafýclr prostor

3) Ret<tamní plochy

1.45 Chodba - špinavý provoz
1.46 Šatna

1.47 Sprcha

1.48 Sprcha

1.49 Šatna

1.50 Chodba - čisQý provoz
1.51 WC dívky
1.52 WC chlapci

1.29 Nářad'ovna

2.02 Klubovna
2.03 Sklad
2.14 KanceIář

Plocha
1a6,22 mz

14,58 m2

20,60 m2

71,37 m2

1I,37 m2

19,63 m2

17,10 m2
)

), /4 ln-

5,83 m2

32,41

32.41

63,26 m2

39,25 m2

3,40 m2

20,61m)

201o89 m2

m2
)

m-

CeIkovÝ rozměr reklamních ploch

285,50 m2

Plochy zápaclní stěny 1 70,00ln2
Nade dver'nli 24,00 n2
schodiště 9,50 rn2

Nad okrry 82.00 m2

zábradli - rrralá tribulla 36,00 rl2

4) Sezna,n prorrajatého rnovitélro rlajetku dle bodu 4) výpočtovélro listir:

Místnost: 4-2.02 - klubovna basketbal

Skup lnvent.číslo Název Množství Pořiz.cena
PaE2

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

PoE2

PoE2

001464 Tabule stojací magnetická

00í7í5 Nástěnka korková

001721 Skříň uzavřená proskl. + sok|

001855 Stojan věšákový řadový 140x50

00í903 Skříň otevřená + sokl

001904 Skříň otevřená + sokl

00'19'l '1 Skříň uzavřená proskl, + 5911

002599 Stůl 80 x 80

002600 Stůl 80 x B0

1,000

1,000
,1 

,000

1,000

í,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1530,00

4130,00

4863,00

28580,00

5280,00

52B0,00

7150,00

2949,00

2949,00



PoE2
PoE2

PoE2
PoE2

PoE2

PoE2
PoE2

PoE2

PoÉ2
PoE2
PoE2

PoE2

PoE2

PoE2

PoE2
PoE2

PoE2

PoE2
PoE2
PoE2

PoE2

PoE2

PoE2

00260,1 Stůl 80 x 80

002602 Stůl 80 x 80

002603 Stůl 80 x 80

002605 Stůl 80 x 80

003082 Židte čal. pevná s područky

003083 Žiole čat. pevná s područky

003084 Židle čal, pevná s područky

003085 Židte čat. pevná s područky

0030s6 Židle čal. pevná s područky

003087 Židle čal. pevná s područky

003088 Židte eal. pevná s područky

003089 Židte ěal. pevná s područky

003090 Žiole čal. pevná s područky

003091 Židle čal. pevná s područky

003092 Židle čal. pevná s područky

003093 Židb čal. pevná s područky

003094 Židle čal. pevná s područky

003095 Židle čal. pevná s područky

003096 Žiote čat. pevná s područky

003097 Židle čal. pevná s područky

003098 Židle eal. pevná s područky

003099 Židte eat. pevná s područky

00310o Žiole čat. pevná s područky

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
,1,000

1,000

1,000

2949,00

2949,00

2949,00

2949,00

1960,00

1960,00

1960,00

1960,00

1 960,00

1960,00

í 960,00

1960,00

1960,00

1960,00

1960,00

í 960,00

1960,00

1960,00

í 960,00

1960,00

1960,00
,1960,00

1 960,00
Celkem za Místnost; 4-2.02- klubovna bastetbal
Množství: 32,000

Místnost:

Skup

4-2.14 - kancelář basket

lnvent,číslo Název Množství

111747,00

Pořiz.cena
PoE2

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

PoE2

PoE2

PoE2

PoE2

PoE2
PoEz
PoE2

A0213 Telefonní ústředna

001722 Skříň šatní s policemi

001B72 Stůl prac. se zavěš. kontejnerem

001B73 Stůl prac. se zavěš. kontejnerem

001905 Skříň otevřená + sok|

00,1906 Skříň otevřená + sokl

001907 Skříň šanonová + sokl

001908 skříň šanonová + sokl

001909 Skříň uzavřená proskl. + sokl

001910 Skříň uzavřená proskl, + sokl

002606 Židle kanc,s pojezdem

002607 Židle kanc.s pojezdem

002608 Židle kanc.s pojezdem

002790 Židle kanc. s pojezdem, područky

003105 Židte čal. pevná s područky

003106 Žute čat. pevná s područky

003107 Židte čat. pevná s područky

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

í,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,00

6310,00

B,l98,00

Bl98,00

52B0,00

52B0,00

5900,00

5900,00

7150,00

7150,00

1325,00

1325,00

1325,00

1 960,00

1960,00

1960,00

1960,00
Celkem za Místnost: 4-2,14 - kancelář basket
Množství: 17.000

Místnost:

Skup

4-1 .29 - nářad'ovna hala - basketbal

lnvent.číslo Název

71181 ,00

Množství Pořiz.cena



DDHM

DDHM

DDHM

1,000

1,000

1.000

2B5B0,00

2B580,00

2B5B0,00

00'l852 Stojan věšákový řadový 140x50

001853 Stojan věšákový řadový 140x50

001854 Stojan věšákový řadový 140x5O

Celkem za Místnost: 4-1.29 - nářad'ovna hala - basketbal
Množství: 3,000

Místnost: 3-1.49 - šatna - masáže

Skup lnvent.číslo Název Množství

85740,00

Pořiz.cena
DDHM

DDHM

DDHM

DDHM

1,000

1,000

1,000

1,000

23402,00

19994,00
,19994,00

1 9994.00

001B32 Skříňka šatní Kaiser+Krafl

002345 Lavice šatnová Kaiser+Kraft

002346 Lavice šatnová Kaiser+Kraft

002347 Lavice šatnová Kaiser+Kraft

Celkem za Místnost: 3-1.49 - šatna - masáže

Množství: 4,000

Místnost:

Skup

3-1.46 - šatna

lnvent.číslo Název Množství

B3384.00

Pořiz,cena
DDHM

DDHM

DDHM

DDH[/

DDHM

DDHM

DDH[/

DDHM

DDHM

DDHM

001 825

00,1826

001B27

00,182B

001 829

001 830

00,1831

002342

002343

002344

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

23402,00

23402,00

23402,00

23402,00

23402,00

23402,00

23402,00

19994,00

19994,00

19994,00

skříňka šatní kaiser+kraft

skříňka šatní kaiser+kraft

skříňka šatní kaiser+kraft

skříňka šatní kaiser+kraft

skříňka šatní kaiser+kraft

skříňka šatní kaiser+kraft

skříňka šatní kaiser+kraft

Lavice šatnová kaiser+kraft

Lavice šatnová kaiser+kraft

Lavice šatnová kaiser+kraft

Celkem za Místnost: 3-1 ,46 - šatna

Množství: 10,000

5) Společně Lržívané prostoly

223796,00

S pol ečně tlžív ané prostory

Hala - 1. NP (budova č.4)
].31 Požární ústředna
L36 Rozvodna (sklad)

Hala - 1. PP (budova č.4)
0.01 Schodiště

0.02 Chodba
0.06 Chodba - špinavý provoz
0.09 Chodba
0.12 Clrodba - čistý provoz
0.13 Schodiště

řIaIa - l. NP (budova č.4)
1.01 Vstupní lrala

1.07 Zádveíí
1.1 1 Předsíň

celkem

37,72 m2

8,86 rl]
22,86 n2

86,58 m2

l8,40 m2

11,48 m2
)/,/om-

6,24 m2

20,92 m2

21,78 m2

189,53 m2

84,09 m2

6,10 m2

3,40 m2



1.13 Chodba - špinavý provoz

1.16 Chodba
1.19 Chodba - čisý provoz

1.20 Schodiště

1.21 Zádveíi
1.26 Ošetřovna

Hala - 2. NP (budova č.4)
2.04 Yýah
2.I3 Zádveři

Krček - 1. NIP (budova č.3)
1.04 Chodba - čisý provoz

1.41 Vstupní hala

7,87 íď
6,24 tf

29,25Iď
24,19 íď
l3,74 m2

14,65 m2

5193 x2
3,26 m2

2,67 m2

8§,ó8 m2

65,69 m2

20,99 m2


