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Obecní úřad Zlatá Koruna
PSČ 381 01 Český Krumlov tel/fax 380 743 119, E-mail ou@zlatakoruna.cz
ve Zlaté Koruně 11.5.2010

Obec Zlatá Koruna v souladu s ustanovením
zákona č.128/2000 Sb. o obcích tímto zveřejňuje
svůj záměr

pronajmout
parcelu č.19/18 v k.ú Zlatá Koruna,která slouží jako parkoviště se
zpevněným živičným povrchem

za následujících podmínek :
1.minimální nájem 10 tis.Kč za měsíc
2.maximální doba pronájmu červen až září včetně.
3.Udržovat na předmětné části parkoviště pořádek a zajistit na vlastní
náklady odvoz odpadu.
4.Dodržovat právní předpisy související s provozováním parkoviště.
5.Týdenní výpovědní lhůta.
6.Bezplatně strpět parkování majitelů přímo sousedících pozemků a
zákazníků restaurace „U mostu - Libor Tomka“ (do počtu max. 5
osobních aut)
7.Dodržovat výši parkovného a to následně :
osobní auto 15,- Kč za každou započatou hodinu 60,- Kč / 1 den
autobus
30,- Kč za každou započatou hodinu 120,- Kč / 1 den
vlek
5,- Kč za každou započatou hodinu 30,- Kč / 1 den
8.Nevybírat parkovné od návštěvníků kláštera a Královského hudebního
Festivalu a zlatokorunského léta 2010 (dle stanoveného programu).
V tomto případě bude parkovné omezeno časem 120 minut pro
návštěvníky kláštera a 240 minut pro návštěvníky Královského
hudebního festivalu a zlatokorunského léta 2010 a bude prominuto na
základě předložení vstupenek do kláštera a na Královský hudební
festivalu.(informace o této podmínce bude viditelně vyvěšena u vjezdu
na parkoviště.)
9.Bezplatné parkování pro potřeby obce Zlatá Koruna.O potřebnosti
rozhoduje starosta obce Zlatá Koruna.
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Záměr o pronájmu je schválen Radou obce Usnesení č.78/2010-3 ze dne
6.5.2010 a bude vyvěšen na úřední desce a desce s dálkovým přístupem
Obecního úřadu ve Zlaté Koruně po dobu 15 dní,aby se k němu mohli
vyjádřit případní zájemci a předložit své nabídky na Obecní úřad ve Zlaté
Koruně.
Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto záměru :
– vyznačení předmětné parcely ve snímku z katastrální mapy.

Vyvěšeno : 11.5.2010

Vyvěsil : Štindl M.

Sejmuto :

Sejmul :

Zpracoval : Milan Štindl / starosta obce
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