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Oznámení o změně Všeobecných podmínek nájmu s účinností od 1. 1. 2022 

 
 
Vážení nájemci, 
 
 
dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1. 1. 2022 byly vydány aktualizované Všeobecné 
podmínky nájmu (dále také jen „VPN“), které tvoří součást nájemních smluv o nájmu bytů, uzavíraných  
statutárním městem Havířov prostřednictvím společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 
 
Nové Všeobecné podmínky nájmu jsou zveřejněny na webových stránkách 
https://www.mra.cz/pronajmy/ke-stazeni/ a k nahlédnutí jsou též ve společných prostorách 
jednotlivých domů (na domovní vývěsce apod.). O jedno tištěné vyhotovení VPN je každý nájemce 
oprávněn požádat v sídle a na všech agenturách společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 
 
Ačkoli změny plynoucí z aktualizovaných Všeobecných podmínek nájmu jsou ve skrze technického  
či provozního charakteru a práva a povinnosti plynoucí z nájmu jsou jimi dotčena zcela minimálně,  
je právem každého nájemce na změnu Všeobecných podmínek nájmu nepřistoupit a nájem z tohoto 
důvodu vypovědět. Podrobněji viz bod 12.5. VPN účinných od 1. 7. 2019. 
 
Tímto si Vás dovolujeme požádat, abyste se s aktualizovanými Všeobecnými podmínkami nájmu řádně 
seznámili. Přijaté změny se týkají zejména úpravy bodu 4. VPN, tj. pravidel pro poskytování služeb  
a jejich rozúčtování, částečně pak také bodu 3.6. a 3.7. VPN, tj. zařizovacích prvků, a bodu 5. a 6. VPN, 
tj. oprav bytu a domu. 
 
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete 
v zápatí tohoto oznámení. 
 
 
 
 
pronajímatel 
statutární město Havířov  
 
zastoupeno společností 
Městská realitní agentura, s.r.o.  
 
Ing. Jiří Lankočí v. r.  Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. v. r.    
jednatel   jednatel 
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