
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY VS 6508005219 
 uzavřené dne 18. 6. 2019 

č. j. 39833/2019-SŽDC-OŘ UNL-SOČ 
uzavřená níže uvedeného data mezi smluvními stranami:  

 
 

Pronajímatel: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234                         
DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupena: xxx 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „pronajímatel“) 
 
 
a 
 
 
Nájemce: 
Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem Praha 4, Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 
IČO: 47115921 
DIČ: CZ47115921 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809 
zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva 
                   Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva   
bankovní spojení: xxx 
 
(dále jen „nájemce“) 
 
 
(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“) 
 
 

I. 
 

Strany této Dohody o skončení nájmu (dále jen Dohody) se dohodly na ukončení smlouvy VS 
6508005219 ze dne 18. 6. 2019 o nájmu dočasného záboru pozemku p. č. 1026/1 o celkové 
výměře 6 975 m2, v katastrálním území Prunéřov (č. ČSÚ 661864), v obci Kadaň, inventární číslo 
dle SAP: IC 6000388305, přenechaná výměra: 250 m2 pro uložení stožárů a lištovin a dočasného 
záboru pozemku p. č. 1025/2 o celkové výměře 86 813 m2, v katastrálním území Prunéřov (č. ČSÚ 
661864), v obci Kadaň, inventární číslo dle SAP: IC 6000318020, přenechaná výměra: 150 m2 pro 
uložení štěrků a písků ke dni 31. 12. 2019.    
 
 

              
II. 

 
Nájemné za užívání předmětu nájmu od 8. 7. 2019 do 31. 12. 2019 je uhrazené. 
 
 
 

III. 
 

Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen předat vyklizený předmět nájmu zástupci Oblastního 
ředitelství Ústí nad Labem. Vyřizuje pan Karel Gyurjan, č. telefonu: 9724 25609, e-mail: 
gyurjan@szdc.cz. O zpětném předání vyhotoví tento zástupce písemný předávací protokol. 
 
 

mailto:gyurjan@szdc.cz


 
 

IV. 
 

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží pronajímatel  
a nájemce. 
 
 
V Ústí nad Labem dne: 8. 11. 2019                V Praze, dne: 15. 11. 2019 
 
 
 
Pronajímatel:     Nájemce: 
 
 
 
 
…………………………………………………….                    ………………………………………………………………………… 
 
Správa železniční dopravní cesty,                   Elektrizace železnic Praha a.s. 
státní organizace                                           Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem                 Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva   
xxx 
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