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TSKRPOOSLEZU

DoDATEK Č. 3

t NÁ1nľĺNÍ snĺrouvE
spoiené se

SMLoUvoU o BUDoUcÍ rupNÍ sMLoIJvĚ

č. NAP/21 / 03 /004768 /2009 ł/zl ĺł / lłLu/ ü 0ł/ 3

stavba č. 0088 - Tv Libuš, etapa 0010 - Komunikace Libušská

ve zĺěnidodatku č. 1 a dodatku č.2 ze dne21,.4.2009

Smluvní stŕany:

Ptonaiímatet 1) Engliš Kaĺel Ing., t.č.: 680tl8/1629 ....
t*J. bytem: Horní MaláłÚpa 77,542 27
č.ű.:274597908/0300

MaIáUpa
1/48

1/4

...1/24

2) Fiirst Ivo Ing., t.č.: 340311/028.
trvale bytem: Spálená 79/1'l,Pnha 1 - Nové Město, 110 00
č.í.: 19 -33667 60227 / 0100

3) Ftiĺstová Milađa, t.č.: 475222/089.. ..1/12
trvale bytem: Spálená 79 /7},Pnha 1 _ Nové Město, 110 00

č.ű':238206981/0300

HoľákováBaĺboĺaMg'., t.ć.:686123/0354......... ...........7/96

trvale bytem: Nad Buďánkami II 2085/22, Smíchov, 150 00 Ptaha 5

č.ű; 1426717193/0800

4)

s) Kapsová Marta, ĺč.z 3957tl/053.
tĺvale bytem' Šiĺol*á 25/6,Praha 1 _Josefov, 110 00

č.ű.:4455220227 /0100

Tuľnet Kaľolína, t.č.: 755409 /0379.
trvale bytem: Spálená 79 /70, Ptaha 1 _ Nové Město, 110 00

č.ű.:128136003/0300 (společný s Zitout L'"iQ

6) Květová Radana, ĺć,.z 405203/057 ........1/4
trvale bytem: Lesní 136, TřeboňII,379 01 Třeboň
č.ű.: 19 -3369010237 / 0100

7)

8)

e)

Munľo Kaĺen, ĺć; 6l62L3/t657 .. 1/24
wale bytem: Nad Buďánkami II2085/22' Smíchov, 150 00 Praha 5

č.ű.: 2959497001/5500

Portman Lucie, t.ć,.z755224/0201....,... ..........1/48

trvale bytem: opletalova 1566/30,Nové Město, 110 00 Ptĺha7
č.ű.: 274597908/0300

1 /12



L

10) ZitoutLucie, ĺć..: 736203 / 0379...... 1/12
tľvale bytem: Spálená 79 / 7},Pruha 1 _ Nové Město, 1 10 00
č'ű.: 128136003 /0300 (společný s Turneĺ Katolína)

ptoĺaiímatelé č. 1) až 3) a 5) až 10) zastoupeni Mgt. Baľboĺou ř{oľákovou,
advokátkou se sídlem Pĺaha 5, Pecháčkova1j245/8 ĺazál!ĺIadé plné moci

11) WINEHoUSE a.s., rČo: zgs 9t473. .....1/96
se sídlem Mstětická 475,250 97 Zeleneč
zastoupena Ing. PetÍem Koutkem, předsedou představenstva
č.ú.: ..

t2) 2 PRo a.s.,IČO:253 50 099' ..............2/48
se síďem: Dědinova 2008/13' Chodov, 148 00 Ptaha 4
zastoupena

iako pronaiímatelé na straně jedné

Náiemce: Technická spľáva komunikací hl. m. Pľahy, a.s.
se síďem Rásnovka 770/8,110 15 Pnha7
IČ:034 47 286
zastoupená dvěma níže podepsanými členy statutámho oĺgánu
č.ű.:2023100003/6000

jako náiemce na straně druhé

VZIJLF;DEM KTOMU, ŽE:

A) Smluvní sftany spolu dne 21,.4.2009 uzavÍeLy nĄemnl sm]ouvu spoienou se smlouvou o
budoucí kupní smlouvě č.NAP/21/03/004768/2009 (dále ien,,Náiemní smlouva').

B) V době od uzavÍeni Nájemní smlouvy ke dnešnímu dni došlo ke změně v osobě ĺájemce,
a to Íva zákJadě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností uzavřené đne
12.1.2017 mezi Hl' m. Praha a Technickou sptávou komunikací hl. m. Pĺahy, a.s.

C) V době od azavieni Náiemní smlouvy ke dnešnímu dni došlo ke změně sazby za nájem
pozemků a změně v ĺozsahu předmětu nájmu.

DoHoDLY sE sMLUvNÍ srnłľw NA NÁsLEDUJÍcÍcH zMĚNÁcH NÁJEMNÍ
SMLOI.IVY



I.

1) Člárĺekl. bod 1' Nájemní smlouvy se mění takto:

Prcnajímatelé prohlašují, že jsou podílovymi spoluvlastnĘ pozemků paĺc.č. 875/18 (w"Lý travni
porost) o celkové ýměie 4944 m2,parc.č' 875/20 (oľná půda) o celkové v'ýměře 1358 m2 apztc.č.'gzz/28 (omá půda) o celkové v.ýměře 6572 m2, to vše v k.ú. Písnice, jak zapsáno na LV t.lĺz+
v katastru nemovitostí vedeném KatastĺáIĺrím úřadem pro hlavní město Pĺahu, Kaasĺ;á!ru
pĺacoviště Pnha.

2) Čbnek II. Nájemní smlouvy se mění takto:

Předmětem této ĺájemn smlouvy je nájem pozemků uvedených v čl. I bodu 1 této smlouvy' fesp.
ieiich částí, jak je uvedeno následovně:- parc.č. 875/1'8 _ část o w.ýměře 572,25 m2- parc.č.875/20 _ část o w.iměře 785,34 m2

- parc.č.922/28 _ část o výměře 53,86 m2

Kopie kataslľálnimapy S vyznačením předmětu nájmu je nedílnou součástí této smlouvy awořijeji
přílohu č. 1'

3) Čbnek III. bod 5 Nájemní smlouvy se mění takto:

N1iemné je splatné ĺočně pozadu, a to vžđy do 31. 1. kalendářnfüo toku následujícího po
kďendářním toce' za kteý se nájemné hnđi; nájemné za dobu od 3.4.2018 do 31 .12.201 8 buáe
v takovém případě splatné do 3t.3.2019.

4) Čbnek tV' bod 1. Nájemní smlouvy se mění takto:

Nájemní smlouva seuzavitána dobu uĺčitou. Nájemní doba počíná plynout dnem nabytiúčinnosti
této smlouvy, tj. dnem 3.4.20l8,jako dnem, kdy ze stÍany ptonajimatelů došlo k předání předmětu
nájmu nájemci.

5) Článek IV. bod 3. Nájemní smlouvy se mění takto:

Nájemní doba skončí dnem, ve kteĺém nájemce pĺotokolámě předá zcela předmět nájmu zpět
pronajímatelům, nejpozděii však uplynutím doby pěti (5) let ode dne nabytí účinnosti této smlorrvy.

Smluvní Stŕany se v'ýslovně dohoďy tak, že před předáním předmětu nájmu zpět ptoĺď1ímatelrim
zašIe náĺjemce pronajímatelům na adĺesy uvedené v záhLavl této smlouvy pi..-no., oýr^
s uvedením termínu piedán. V pfipadě, že se pľonajímatelé v daném termínu, ač raaĺĺ
vytozuměni, k předání nedostaví, má se za to, že byl předmět nájmu předán dnem, kdy dle ,ý*y
byl ptonajímatel päpraven jej předat.

6) Čbnek IV. bod 4. Nájemní smlouvy se mění takto:

Pronajímatelé jsou opľávnění nájemvypovědět Pouze ze zákonern stanovených důvodů.

D Čbnek V. bod 1. Nájemní smlouvy se mění takto:



VI. bod 5. Nájemní smlouvy se ľuší'

II.
Závětećĺá ustanovení

1) Prcnajímateléč.1) až10) jakožto většinovíspoluvlastníci pĺonajímaĺýchpozemků tímto

prohlašují,žeo potřebě tozhodnout o uzavieni tohoto dodatku byli vyrozuměni všichni

śpoluvlastníci,ý. rcvněž ptonzjimatelé č.11) a 72), a jsou tedy splněny podmínĘ stanovené

uitanoveními s 1126 an. zákoĺz č.89/201'2 Sb., občansĘzákoník, ýkajícimi se správy

společnévěci'

2) ostatní ustanovení Náiemní smlouvy zistávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Tento dodatek nabý,vá platnosti a účinnostidnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4) Pńvnivztahy smluvních stĺan výslovně neupravené Nájemní smlouvou čitímto dodatkem se

řídíustanoveními zákonač.89/2012 Sb., občansĘ zákonn<,v platném zněn.

5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtmácđ(14) stejnopisech s platností odginálu, z ĺĺchžkaždý
z ptoĺajímatelůobdľžípo jednom a dva stejnopisy jsou wčeny nájemci.

6) Smluvní stÍany shodně pĺohlašují,že jsou způsobilék tomuto právnímu jeđnáni,že si dodatek
před ieho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a žebyIvzavÍen na zákJadě

iejich svobodné a pĺavévůle, nikoliv v đsninebo za nápadně nev'ýhodných podmínek. Na
důkaz wýše uvedeného připo1ují svévlastnoručnípodpisy'

V dne. V .an ,2l,3,.Zą4!

Mg. BaľboľaHotákovő! ,ýr. ł',l0'ry
za sebe a za ptona1imatele č.1) až 3),

a 5) až 10) v plnémoci

za ITINEHOUSE a.s.

Ing. Petr Koutek, předseda představenstva

za 2 PRO a.s.

Petr Smol!'a


