
Odesílatel:
UNITED BUSES s.r.o.
Nám. Přemysla Otakara II č.p. 118/33
České Budějovice
370 01
IČ: 08813116

Společnost je zapsána u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, oddíl C vložka 29522

Dále jen dopravce, nebo žadatel

Adresát:

Vážený pan Ing. Grund
předseda představenstva
ČSAD Brno Holding a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno

V Českých Budějovicích 25. 3. 2021

Vážený pane Ing. Grunde,

na základě telefonické dohody ze dne 25. 3. 2021 jsme Vám odeslal přiměřené nájemné za
přidělení nástupiště 48, které v rámci autobusového nádraží bylo přiděleno všem našim
linkám a spojům, jež v souladu s platným jízdním řádem obsluhují zastávku Brno, ÚAN
Zvonařka. Ta se nachází na autobusovém nádraží a pozemcích, které jsou ve vlastnictví
vaší společnosti.

Vypočtené nájemné je sazbou 50 Kč/spoj/jízda za období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021.
Částku považuji za adekvátní za poskytnuté služby například výlepu JŘ, posypání chodníků,
poskytování případných informací. Více nemohu zaplatit, dodnes zde nesvítí označník ani
číslo nástupiště.

Poměrná část nájemného byla zaplacena zálohami v lednu ve výši 3 345,00 Kč. K těmto
příjmovým dokladům prosíme zaslat daňový doklad. Zbylou část nájemného za spoje ve výši
19 155 Kč jsem odeslal dnes převodem na bankovní účet uvedený ve vámi zaslaných
podkladech ke smlouvě.

1.1.2021-28.2.2021

Linka leden únor Celkem Sazba

320920 dálkové Nástupiště 48 128 92 220 50 11 000,00 Kč

320921 dálkové Nástupiště 48 90 88 178 50 8 900,00 Kč

320921 regionální Nástupiště 48 28 24 52 50 2 600,00 Kč

246 204

Celkem spojů 450 Celkem platba 22 500,00 Kč

Zálohy 3 345,00 Kč

Doplatek 19 155,00 Kč

Považuji za rozumné pokusit se v nadcházejících 2 měsících vyjednat podmínky takové, ve
kterých budou vámi prezentované služby jasně specifikovány a bude viditelné za co platíme.



Přestože jsem  Vám 4. 3. 2021 odeslal na email podepsanou smlouvu, dodnes jezdí spoje
mých linek z nástupiště 48. Přijímám Vaše dva měsíce a podpis oboustranně vyvážené
smlouvy, ale podepsané ke dni, kdy budou naše autobusy přesměrovány na nové (nová)
stanoviště v terminálu Vašeho autobusového nádraží. Chci, abychom měli možnost
informovat naše cestující a veřejnost o těchto změnách. Navrhuji tedy termín podpisu k 1. 4.
2021 s tím, že příští týden dojednáme podmínky poskytovaných služeb.

Za měsíc březen Vám za pronájem nástupiště 48 navrhuji zaplatit opět 50 Kč/spoj/jízda.

K jednání jsme otevřený, můžeme se sejít téměř kdykoli.

S pozdravem

Karel Bílý
UNITED BUSES s.r.o.

Platba za pronájem nástupiště 48 v areálu ČSAD Brno Holding.


