
Město Řevnice 

 

IČO: 00241636 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice 

Tel.: 313 104 211 

E-mail: pod@revnice.cz 

 

oznamuje  

ZÁMĚR PODNAJMOUT 

část pozemku parc. č. 2699, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 39 
m2 v obci a k.ú. Řevnice (viz. nákres č. 1) Jaroslavu Svitákovi, IČ: 05041112, sídlem 
Selecká 645, 252 30 Řevnice za účelem umístění stánku (3 x 3 m) užívaného jako zázemí 
půjčovny paddelboardů a pro prodej občerstvení a dále umístění kontejneru pro 
úschovu paddelboardů (2,2 x 5 m) za celkové nájemné 117,- Kč/rok a to na dobu 
určitou od 1.5.2018 do 30.9.2023  s opcí na prodloužení smlouvy o 5 let za těchto 
podmínek: 
- podnájemce bude po celou dobu podnájmu půjčovat min. 10 paddleboardů; 
- podnájemce na svůj náklad umístí na předmět podnájmu od 1.5. do 30.9. každého 

kalendářního roku mobilní WC, zajistí jeho pravidelný úklid a umožní jeho užívání 
veřejností navštěvující pozemek parc.č. 2699 a přilehlý břeh řeky Berounky;  

- podnájemce bude provádět pravidelnou seč trávy určené části pozemku parc.č. 2699 
a části břehu řeky Berounky přiléhajícího k pozemku parc.č. 2699 (viz. nákres č. 2) od 
1.5. do 30.9. každého kalendářního roku a to v takovém intervalu, aby výše trávníku 
nepřevyšovala 15 cm (1 x měsíčně bude seč trávníku provádět na vlastní náklady 
město Řevnice); 

- podnájemce bude provádět od 1.5. do 30.9. každého kalendářního roku pravidelný 
úklid od odpadků určené části pozemku parc.č. 2699 a části břehu řeky Berounky 
přiléhajícího k pozemku parc.č. 2699 (viz. nákres č. 2). 

Výše uvedené činnosti bude podnájemce provádět na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. 
 
Přílohou tohoto oznámení je nákres části pozemku parc.č. 2699 určené k podnájmu (nákres č. 1) a 
nákres k části pozemku parc.č. 2699 a části břehu řeky Berounky přiléhajícího k pozemku parc. č. 
2699, na které bude prováděna seč trávy a úklid (nákres č. 2).  
Záměr byl schválen Radou města Řevnice dne 24.1.2018 (viz. zápis č. 161 z jednání Rady města 

Řevnice dne 24.1.2018). 

 

 
  Ing. Tomáš Smrčka 
          starosta 
 
Vyvěšeno:                              Vyvěšeno elektronicky:    

Sejmuto:         Sejmuto: 
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