
BYTY  Radvanice  s.r.o. , sídlem Radvanice čp.160,PSČ 542 12 

IČ : 25 97 60 52            

( společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C , vložce číslo  18358 ) 

Tel:  604 236 660 , E-mail : byty@radvanice.cz 

 

 

Máte zájem o přednostní přidělení nájemního bytu ? 

 

BYTY Radvanice s.r.o., správce nájemních bytů v obci Radvanice, nabízí zájemcům 

o nájemní bydlení v obci Radvanice  přednostní přidělení nájemního bytu za 

podmínky finanční spoluúčasti na rekonstrukci nabízeného bytu. 

 

Nabízený byt :  typ bytu – 1 + 2, kvalita základní; adresa bytu – Radvanice čp. 166; č. bytu –15 

                                poloha bytu – 2. nadz. podlaží s balkonem 

 

Podmínky přednostního přidělení : 

 

1. Zájemce musí splňovat podmínky stanovené „pravidly pro uzavírání nájemních smluv v bytech 

v majetku obce Radvanice“ 

2. Zájemci o přednostní přidělení nájemního bytu podají písemnou žádost správci objektu 

nejpozději do  

 

29.6.2022 do 10.00 hodin 

                                                   
3. S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí o finanční spoluúčasti uchazeče na 

rekonstrukci nabízeného bytu a podmínkách následné nájemní smlouvy. Finanční spoluúčast uchazeče 

činí částku 90.000,- Kč . 

 

4. S vybraným uchazečem bude uzavřena nájemní smlouva na uvedený byt na dobu neurčitou a ze 

stanoveného (obvyklého) nájemného bude měsíčně odečítáno 750,-Kč do vyčerpání vložené částky. 

Předpoklad nastěhování je září-říjen 2022- dle žádostí. 

 

 

Bližší a podrobné informace zájemcům o přednostní přidělení bytu budou podány 

v úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek v sídle společnosti BYTY Radvanice s.r.o., 

Radvanice čp.160 nebo na telefonu č. 604 236 660. 

V případě zájmu uchazeče je osobní jednání nutné !! 

 

V Radvanicích dne 31.5.2022 

                                                                             

Vedoucí THP spol. BYTY Radvanice s.r.o. 

Knaiflová Dagmar 

 

 

mailto:byty@radvanice.cz


BYTY  Radvanice  s.r.o. , sídlem Radvanice čp.160,PSČ 542 12 

IČ : 25 97 60 52            

( společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C , vložce číslo  18358 ) 

Tel:  604 236 660 , E-mail : byty@radvanice.cz 

 

 

Máte zájem o přednostní přidělení nájemního bytu ? 

 

BYTY Radvanice s.r.o., správce nájemních bytů v obci Radvanice, nabízí zájemcům 

o nájemní bydlení v obci Radvanice  přednostní přidělení nájemního bytu za 

podmínky finanční spoluúčasti na rekonstrukci nabízeného bytu. 

 

Nabízený byt :  typ bytu – 1 + 2, kvalita základní; adresa bytu – Radvanice čp. 175; č. bytu –5 

                                poloha bytu – 2. nadz. podlaží  

 

Podmínky přednostního přidělení : 

 

1. Zájemce musí splňovat podmínky stanovené „pravidly pro uzavírání nájemních smluv v bytech 

v majetku obce Radvanice“ 

2. Zájemci o přednostní přidělení nájemního bytu podají písemnou žádost správci objektu 

nejpozději do  

 

29.6.2022 do 10.00 hodin 

                                                   
3. S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí o finanční spoluúčasti uchazeče na 

rekonstrukci nabízeného bytu a podmínkách následné nájemní smlouvy. Finanční spoluúčast uchazeče 

činí částku 90.000,- Kč . 

 

4. S vybraným uchazečem bude uzavřena nájemní smlouva na uvedený byt na dobu neurčitou a ze 

stanoveného (obvyklého) nájemného bude měsíčně odečítáno 750,-Kč do vyčerpání vložené částky. 

Předpoklad nastěhování je červenec - srpen 2022 - dle žádostí. 

 

 

Bližší a podrobné informace zájemcům o přednostní přidělení bytu budou podány 

v úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek v sídle společnosti BYTY Radvanice s.r.o., 

Radvanice čp. 160 nebo na telefonu č. 604 236 660. 

V případě zájmu uchazeče je osobní jednání nutné !! 

 

V Radvanicích dne 31.5.2022 

                                                                             

Vedoucí THP spol. BYTY Radvanice s.r.o. 

Knaiflová Dagmar 

 

 

mailto:byty@radvanice.cz

