
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 26. 6. 2018 

mezi smluvními stranami

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
IČ: 00231223
zastoupená starostkou městské části Mgr.  Jitkou Synkovou 

(dále jen „půjčitel“)

a

Městská část Praha – Zličín
se sídlem: Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín
IČO: 00241881
zastoupená starostkou městské části JUDr. Martou Koropeckou

(dále jen „vypůjčitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2018 Smlouvu o výpůjčce č. 2018/0144 (dále jen 
„Smlouva o výpůjčce“)  za účelem vypůjčení  pozemků,  které má půjčitel  svěřené do 
správy od vlastníka Hl. m. Prahy.  

2. Jedná se o pozemky: 
parc. č. 1319/1, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 660 m2

parc. č. 1462, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 100 m2

parc. č. 1463, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 274 m2

vše v katastrálním území Řepy.

3. Vypůjčitel hodlá na pozemcích provést stavbu nazvanou „Přemostění Zličín – Řepy“, 
která spočívá v udržovacích pracích a stavebních úpravách lávky pro pěší přes železniční 
trať a přístupových komunikací na tuto lávku.

4. V čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy o výpůjčce je uvedeno:  Touto smlouvou půjčitel přenechává  

vypůjčiteli do bezplatného užívání pozemky, a to za účelem realizace stavby, na dobu  

nezbytně  nutnou  k provedení  stavby.  Zahájení  výpůjčky  začíná  dnem  odevzdání  

a převzetí pozemků uvedených v článku I. této smlouvy předávacím protokolem, nejdříve  

dnem 1.  6.  2018 a  ukončení  výpůjčky  dnem,  kdy  budou tyto  pozemky  předány zpět  

půjčiteli  po dokončení  stavby, kterou se rozumí uvedení  povrchu pozemku v předešlý  

stav, s přihlédnutím ke změnám, které vyplývají z realizované stavby, nejpozději ke dni  

31. 1. 2019. 
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DODATEK č. 1
ke Smlouvě 0 výpůjčce uzav ené dne 26. 6. 2018

mezi Smluvními stranami

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - epy
IČ: 00231223
zastoupená Starostkou městské části Mgr. Jitkou Synkovou

(dále jen „půjčitel “)

a

Městská část Praha _ Zličín
se sídlem: Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
IČO: 00241881
zastoupená Starostkou městské části JUDr. Martou Koropeckou

(dále jen „vypůjčitel “)

l. Smluvní strany uzav ely dne 26. 6. 2018 Smlouvu o výpůjčce č. 2018/0144 (dále jen
„Smlouva o výpůjčce“) Za účelem vypůjčení pozemků, které má půjčitel svě ené do
Správy od vlastníka H1. m. Prahy.

2. Jedná Se o pozemky:
parc. č. 1319/1, druh pozemku ostatní plocha, o výmě e 660 m2
parc. č. 1462, druh pozemku ostatní plocha, o výmě e 100 m2
parc. č. 1463, druh pozemku ostatní plocha, o výmě e 274 m2
vše v katastrálním území Repy.

3. Vypůjčitel hodlá na pozemcích provést Stavbu nazvanou „P emostění Zličín - Repy“,
která spočívá v udržovacích pracích a stavebních úpravách lávky pro pěší p es Železniční
trať a p ístupových komunikací na tuto lávku.

4. V čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy o výpůjčce je uvedeno: Touto Smlouvou půjčitel p enechává
vypůjčiteli do bezplatného užívání pozemky, a to Za účelem realizace Stavby, na dobu
nezbytně nutnou kprovedeni Stavby. Zahájení výpůjčky začíná dnem odevzdání
a p evzetípozemků uvedených v článku I. této Smlouvy p edávacím protokolem, nejd íve
dnem 1. 6. 2018 a ukončení výpůjčky dnem, kdy budou tyto pozemky p edány zpeˇt
půjčiteli po dokončení Stavby, kterou Se rozumí uvedeni povrchu pozemku v p edešlý
Stav, S p ihlédnutím ke změnám, které vyplývají z realizované Stavby, nejpozději ke dni
31. 1. 2019.



II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení výpůjčky. Tímto Dodatkem č. 1 
(dále  jen  „Dodatek“)  se  ruší  ustanovení  čl.  2  odst.  2.1.  Smlouvy  o  výpůjčce  
a nahrazuje se textem: Touto smlouvou půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného  

užívání pozemky, a to za účelem realizace stavby, na dobu nezbytně nutnou k provedení  

stavby.  Zahájení  výpůjčky  začíná  dnem  odevzdání  a  převzetí  pozemků  uvedených  

v článku 1. této smlouvy předávacím protokolem, nejdříve dnem 1. 6. 2018. Výpůjčka  

skončí dnem, kdy budou pozemky předány zpět půjčiteli po dokončení stavby, kterou se  

rozumí  uvedení  povrchu  pozemku  v předešlý  stav  s přihlédnutím  ke  změnám,  které  

vyplývají z realizace stavby, nejpozději ke dni 30. 6. 2019. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o výpůjčce nejsou tímto Dodatkem dotčena.

III.

1. Tento Dodatek  ke Smlouvě o výpůjčce  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tento  Dodatek  byl  vyhotoven  ve  čtyřech  stejnopisech,  všech  s platností  originálu, 
přičemž půjčitel obdrží dva stejnopisy a vypůjčitel obdrží dva stejnopisy.  

3. Záměr změnit  Smlouvu o výpůjčce  byl  dle §36 zákona č.  131/2000 Sb., o hlavním 
městě  Praze,  zveřejněn  na  úřední  desce  Úřadu  městské  části  Praha  17  a  současně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to od 5. 12. 2018 do 21. 12. 2018.       

4. Uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26. 6. 2018 bylo schváleno
Radou  Městské  části  Praha  17  na  jejím  zasedání  dne  14.  1.  2019  usnesením  
č. 000023/2019.

5. Tento Dodatek schválila Rada MČ Praha – Zličín dne 17. 12 2018. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že je takto výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne  

Za půjčitele:                                                                            Za vypůjčitele: 

……………………………….                                     …………………………………………
Mgr. Jitka Synková                                                             JUDr. Marta Koropecká               
starostka MČ Praha 17                                                          starostka MČ Praha-Zličín  
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II.

I. Smluvní Strany Se dohodly na změně termínu ukončení výpůjčky. Tímto Dodatkem č. 1
(dále jen „Dodatek“) se ruší ustanovení čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy o výpůjčce
a nahrazuje se textem: Touto Smlouvou půjčitel p enechává vypůjčiteli do bezplatného
užívánípozemky, a to Za účelem realizace Stavby, na dobu nezbytně nutnou kprovedení
Stavby. Zahájení výpůjčky začíná dnem odevzdání a p evzetí pozemků uvedených
v článku I. te'to Smlouvy p edávacím protokolem, nejd íve dnem I. 6. 2018. Výpůjčka
Skončí dnem, kdy budou pozemky p edány zpět půjčiteli po dokončení Stavby, kterou Se
rozumí uvedení povrchu pozemku vp edešlý Stav S p ihlédnutím ke změnám, ktere'
vyplývají z realizace Stavby, nejpozději ke dni 30. 6. 2019.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o výpůjčce nejsou tímto Dodatkem dotčena.

III.

1. Tento Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran.

2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čty ech Stejnopisech, všech s platností originálu,
p ičemž půjčitel obdrží dva Stejnopisy a Vypůjčitel Obdrží dva Stejnopisy.

3. Záměr Změnit Smlouvu o výpůjčce byl dle §36 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, Zve ejněn na ú ední desce U adu městské části Praha 17 a Současně
způsobem umožňujícím dálkový p ístup, a to od 5. 12. 2018 dO 21. 12. 2018.

4. Uzav ení tohoto Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26. 6. 2018 bylo schváleno
Radou Městské části Praha 17 na jejím Zasedání dne 14. 1. 2019 usnesením
č. 000023/2019.

5. Tento Dodatek Schválila Rada MČ Praha - Zličín dne 17. 12 2018.

6. Smluvní strany prohlašují, že Si tento Dodatek p ečetly a že je takto výrazem jejich
pravé a Svobodné vůle. Na důkaz toho p ipojuji Své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za půjčitele: Za vypůjčitele:

Mgr. Jitka Synková JUDr. Marta Koropecká
starostka MC Praha 17 starostka MC Praha-Zličín
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