
Dodatek č. 'í
k Smlouvě o výpůjčce č. vs 0002/12/12260, 'uzavřené dne 10. 12. 2012

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

'2

Česká republika - Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje

sjednávají v souladu s ČI. VIl odst. 4 shora uvedené Smlouvy tento Dodatek č. l:

1. Osoby oprávněné k právnímu jednání na straně půjčitele a vypůjčitele ve věcech této
Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno výše.

2. Cl. l Smlcuvy se nahrazuje novým zněním následovně:

ČI. l
Proh§ášenŕ

Česká republika vlastní a půjčitel ŘediteMvl silnic a dálnic ČR, s.p.a má přklušnost
hospoaaňt s majetkem státu s objektem garáže bez Cp. na pozemku oarc.č. 1783/5 -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m', zapsaným na LV č. 1977 pro k. ú. Podivín,
obec Podivín, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, katastrální
praceviště Břeclav. Kopie LV č. 1977 je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. ČI. ll Smlouvy se nahrazuje novým zněním následovně:

ČI. II
Předmět a účel výpůjčky

půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli a vypůjčitel do výpůjčky přijímá předmět výpůjčky
- garážová stání pro 3 vczidla a to na pozemku:

p.č. 1783/5 - zastavěná plocha garáž - 3 garážová stání o celkové výměře 6'7 m'
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UmIstění jednotlivých garážových stáni je specifikováno v příloze č. 1, která je nedIlnou
součástí této smlouvy.
vypůjčené prostory sIouží pro parkováni služebních vozidel PČR - DO Podivín.

4. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Kový7ň zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

'. Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
zúčastněných stran.

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu a 1 přílohu o dvou listech, je sepsán ye čtyřech
výtiscích, půjčitel a vypůjčitel obdrží po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany prohlašujI, že Dodatek č. ' uzavfrajÍ svcbcdně a vážně, určitě a
srozumitelně. Tuto skutečnost stvrzují $YýřňĚ podpisy.
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VÝPIS Z XATASTRY Nmov=(jsTÍ
stav mMdcvaný k datu 20.08.20i9 1)9:55:02

Vyhotoveno,hezúp!ätněQ'á/.kGv.ÚmpřÍs/upempmÚče/:SprávamaietkG,č.j..'KRPBproPo/ice/nĹPrezidiumČR
P.O.BOX6

Okres: CZ0644 Břeclav Oběc: 584797 Podivín
Mt.území: 723835 PocĹívÍn List vlastnictví: 1977

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné Číselné řadě

A '/lastník, jiný oprávněný identifikátor PocI
Vlastnické právo

Česká republika 00000001-001

hospodařit s majetkem státi.'
Ředíteľství siľníc a dá1nim ČR, Na S?a==ácí 546/56, 65393390
Nusle, i€C3(j Praha 4

ČÁSTEČNÝ VÝPTS

B i\/emGvitosti

Pozemkv
Parcela výměra/m2/ Druh pozemku ZpŮsob využití ZpŮsob ochrany

1783/5 158 zastavěná plocha a
nádvoří

Součástí je stavba: bez č>'čie, gzmáž '
Stavba stojí na pozemku p.Č.:

e

Katastrálni úřad pro jihomoravský KatästráLní pracoviště 3řeclav, kód: 704.
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