
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prostor sloužících 
k podnikání dle § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ; v objektu Dům zdraví, Jihlava, ul. 
Vrchlického 57 

Pronajímatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem státu, a to s pozemkem parc. č. 4374/5, 
jehož součástí je budova čp. 2497 na pozemku parc. č. 4374/5, na listu vlastnickém 5098 vedeným u 
Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, katastrální pracoviště Jihlava. 

Pronajímatel má záměr v budově čp. 2497, č. o. 57 na ul. Vrchlického, v Jihlavě (objekt „Domu 
zdraví“) pronajmout nájemci k dočasnému úplatnému užívání ke zdravotnickým účelům 
v následujícím rozsahu:  

1. Prostory typu A - ordinace (2 místnosti vzájemně spojené průchodem bez dveří) o ploše 40,90 
m2  

2. Prostory typu B - otevřená společná čekárna o ploše 9,00 m2  
 
Prostory jsou umístěny ve 3. nadzemním podlaží. 
Nejnižší přípustná cena nájemného za 1 m2/rok:   

1) prostory typu A – 850 Kč 
2) prostory typu B – 560 Kč 

 
Prostory jsou k dispozici od 1. 10. 2016.  
Podrobnosti o volných prostorách, případně dle dohody prohlídka na místě: p. Chalupa,  
tel. 603 224 885. 
 
 

Účastníky výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby. 

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení: 

- u fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, u podnikatele sídlo a 
IČ, 

- u právnických osob firmu, sídlo a IČ, 
- nabízená výše nájemného pro prostory typu A a pro prostory typu B vždy za 1 m2/rok, 
- podpis fyzické osoby nebo statutárního zástupce právnické osoby. 

Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované součásti, má vyhlašovatel právo tuto nabídku 
z hodnocení vyřadit.  

Nabídky lze podat osobně nebo poštou v zalepené obálce označené heslem „Pronájem prostor 
DZ Jihlava“ a nápisem „Neotevírat“ a to v termínu do 30. 9. 2016. 

Adresa doručení poštou:  
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 
 
Adresa doručení osobně: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, podatelna, p. Tinzová 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava, Vrchlického 7, Jihlava – p. Chalupa  


