
                                         

-------- Původní zpráva -------- 

Předmět:Zahradníkova - Pronájem lékárny 

Datum:26.01.2021 21:35 

Odesílatel:Jakub Všetečka <jakubvsetecka99@gmail.com> 

Adresát:dan.zeman@polza.cz, marie.rehurkova@polza.cz, info@polza.cz

 

Vážení,  

zasílám Vám tímto formulaci emailovou cestou, zároveň odesíláme taktéž i doporučený dopis k 

rukám ředitele příspěvkové organizace, pod kterou spadá prostor lékárny v Poliklinice 

Zahradníkova. 

K dnešnímu dni nebyla změněna, respektive zkonkretizována informace k pronájmu prostoru 

lékárny v Poliklinice Zahradníkova vyvěšená dne 14.01.2020 na níže uvedené adrese: 

 

https://polza.cz/ambulance/prostory-k-pronajmu 

 

 Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2, 6/8 a 
Nerudova 7, 9, 11 Brno, které jsou součástí pozemku p. č. 
1043, 
Veveří -  za účelem provozování lékárny 

 Místnost: C62,C63,C64,C66, 
 C67,C68,C69,C70,C71,C72, 
 C73,C74,C75,C98 

 celková plocha   Plánek prostor:  planek-lekarna.pdf 

 2. nadzemní podlaží 
  objektu Nerudova 7/9  

 198,57  m²   

 Další informace k uvedenému záměru poskytne: 

 Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel.: 541 552 365 

 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466 

 Prohlídku  stávající lékárny lze uskutečnit   dne 26. 1. 2021  od 9:00 - 11:00 v počtu max. 2 osob od každého zájemce. 

 Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit  a podat své nabídky do 30.01.2021 na adresu: 
 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno, e-mail: info@polza.cz(link sends 
e-mail) 
 Součástí nájemní smlouvy bude i definován investiční záměr nájemce k připravované rekonstrukci v budově 
polikliniky. 

 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel 

 14.1.2021     

 

 

Tímto žádám o doplnění kritérií, na základě kterých bude vybrána transparentně vítězná nabídka. 

Doplnění kritérií žádám, aby bylo učiněno bez zbytečného odkladu tak, aby všichni zájemci mohli 

brát určená kritéria v potaz a proběhla tedy férová soutěž. 

Zároveň prosím o vyvěšení souvztažné smlouvy, ve které budou zmíněny závazky a veškerá další 

důležitá fakta pro nového nájemce, se kterými je nutno kalkulovat při podání nabídky. 

  

Zároveň jako občan města Brna bych chtěl tímto zažádat dle paragrafu 2 zákona č. 106/1999 Sb. 

a souvztažných zákonů o informaci, jakým způsobem vzhledem k efektivitě využívání veřejného 



majetku, kam i majetek Vaší organizace spadá, byly využívány výše zmíněné prostory lékárny. 

Respektive tedy měsíční příjem z pronájmu těchto prostor. 

  

Jakub Všetečka 

Právní oddělení 

Redant med s.r.o. 

Telefon: 732 770 774 
 


