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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání parkovacích míst  

ze dne 31. 10. 2018 

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

1. IMOS development otevřený podílový fond 

IČ:    75160013 
DIČ:    CZ684019680 
sídlo:    Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 

obhospodařovaný investiční společností AMISTA investiční společnost, a.s., IČ 274 37 558, 
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze pod sp. zn. B 10626, zastoupenou MVDr. Hanou Vyplelovou, na základě plné 
moci 

Korespondenční adresa: 
IMOS development otevřený podílový fond 
Gajdošova 4392/7 
615 00 Brno 

(dále jen „pronajímatel“) 

a 

2. Fakultní nemocnice u s. Anny v Brně 
státní příspěvková organizace 

sídlo:    Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
IČ:    00159816 
DIČ:    CZ00159816 
zastoupená:   Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 
bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno – město 
č. účtu:   71138621/0710 
SWIFT:   CNBACZPP 
IBAN:    CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

Kontaktní osoba: Ing. Marek Strnad, náměstek ÚIRT 
e-mail:   marek.strnad@fnusa.cz  
tel:   +420 731 168 160 

(dále jen „nájemce“) 

tento 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání parkovacích míst ze dne 31. 10. 2018 
(dále jako „smlouva“): 

II. 

1. Smluvní strany smlouvy užívání parkovacích míst ze dne 31. 10. 2018 (dále jako „Smlouva“), 
se v souladu s čl. IX odst. 1 Smlouvy dohodly, že změní znění čl. I odst. 1, který zní takto: 

„I. 

Označení nemovitosti 

1. Pronajímatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je vlastníkem a současně 
provozovatelem souboru nemovitostí zapsaných na LV 6552 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, pro obec Brno, katastrální 
území Staré Brno, a to: 

a) pozemku p.č. 1545, o výměře 1232 m2, zastavěná plocha a nádvoří; 
součástí pozemku p.č. 1545 je stavba; Staré Brno, č.p. 545, jiná stavba 



Číslo smlouvy pronajímatele: 2 173 18/473                           Číslo smlouvy nájemce: Tsm/2018/492/Ky  

 

Smlouva o užívání parkovacích míst – dodatek č. 1  Strana 1 (celkem 2) 

b) pozemku p.č. 1546, o výměře 467 m2, ostatní plocha, zeleň, 
c) pozemku p.č.1547/1, o výměře 1023m2, zastavěná plochy a nádvoří; 

součástí pozemku p.č. 1547/1 je stavba; bez čp/če, obč. vyb. 
d) pozemku p.č.1547/2, o výměře 246 m2, zastavěná plochy a nádvoří; 

součástí pozemku p.č. 1547/2 je stavba: bez čp/če, jiná stavba 
e) pozemku p.č.1547/3, o výměře 17m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 

pozemku p.č. 1547/3 je stavba: bez čp/če, jiná stavba 
f) pozemku p.č.1547/4, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 

pozemku p.č. 1547/4 je stavba: bez čp/če, jiná stavba 
g) pozemku p.č. 1548/1, o výměře 977 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr 
h) pozemku p.č. 1548/2, o výměře 109m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr 
i) pozemku p.č.1549, o výměře 25m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 

pozemku p.č. 1549 je stavba: Staré Brno, č.p.341, obč. vyb. 
j) pozemku p.č. 1550, o výměře 865m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště 
k) pozemku p.č. 1554/1, o výměře 1935 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr 
l) pozemku p.č. 1555, o výměře 84m2, ostatní plocha, jiná plocha 
m) pozemku p.č. 1556, o výměře 3265 m2, zahrada 
n) pozemku p.č. 1557/1, o výměře 2197m2, ostatní plocha, zeleň 

pozemku p.č. 1558, o výměře 667 m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 
pozemku p.č. 1558 je stavba: Staré Brno, č.p. 288, jiná stavba.“ 

na toto nové znění: 

„I. 

Označení nemovitosti 

1. Pronajímatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je vlastníkem a současně 
provozovatelem souboru nemovitostí zapsaných na LV 6552 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, pro obec Brno, katastrální 
území Staré Brno, a to: 

a) pozemku p.č. 1545, o výměře 1232 m2, zastavěná plocha a nádvoří; 
součástí pozemku p.č. 1545 je stavba; Staré Brno, č.p. 545, jiná stavba 

b) pozemku p.č. 1546, o výměře 467 m2, ostatní plocha, zeleň, 
c) pozemku p.č.1547/1, o výměře 1023m2, zastavěná plochy a nádvoří; 

součástí pozemku p.č. 1547/1 je stavba; bez čp/če, obč. vyb. 
d) pozemku p.č.1547/2, o výměře 246 m2, zastavěná plochy a nádvoří; 

součástí pozemku p.č. 1547/2 je stavba: bez čp/če, jiná stavba 
e) pozemku p.č.1547/3, o výměře 17m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 

pozemku p.č. 1547/3 je stavba: bez čp/če, jiná stavba 
f) pozemku p.č.1547/4, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 

pozemku p.č. 1547/4 je stavba: bez čp/če, jiná stavba 
g) pozemku p.č. 1548/1, o výměře 977 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr 
h) pozemku p.č. 1548/2, o výměře 109m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr 
i) pozemku p.č.1549, o výměře 25m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 

pozemku p.č. 1549 je stavba: Staré Brno, č.p.341, obč. vyb. 
j) pozemku p.č. 1550, o výměře 865m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště 
k) pozemku p.č. 1554/1, o výměře 1935 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr 
l) pozemku p.č. 1555, o výměře 84m2, ostatní plocha, jiná plocha 
m) pozemku p.č. 1556, o výměře 3265 m2, zahrada 
n) pozemku p.č. 1557/1, o výměře 2197m2, ostatní plocha, zeleň 
o) pozemku p.č. 1558, o výměře 667 m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí 

pozemku p.č. 1558 je stavba: Staré Brno, č.p. 288, jiná stavba.“ 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. II tohoto dodatku, zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena.  

2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.  

3. Přesahuje-li hodnota předmětu dodatku č. 1 částku 50.000,- Kč bez DPH, je nájemce jako státní 
příspěvková organizace povinen tento dodatek č. 1 zveřejnit v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi 
smluvními stranami tímto dodatkem č. 1, zejména vlastního obsahu tohoto dodatku č. 1, a to v 
rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv 
nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést nájemce bez zbytečného odkladu po uzavření 
tohoto dodatku č. 1. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, v případě povinnosti nájemce zveřejnit tento dodatek č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento dodatek č. 1 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 důkladně seznámily, že 
pochopily obsah všech ujednání a že tento dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují v závěru své podpisy.  

V Brně, dne 3.9.2019      V Brně, dne 9.9.2019 

----------------------------------------     --------------------------------------------- 
za pronajímatele      za nájemce    

MVDr. Hana Vyplelová     Ing. Vlastimil Vajdák   
IMOS development      Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 


