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DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU
kterou uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany :

1) statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí ě. p. 583, 779 11 Olomouc, 
zastoupené náměstkem primátora Mgr. Matoušem Pelikánem,
IČ 00 29 93 08,
jako pronajímatel

a

2) MAD Recycling Česká republika, a.s., se sídlem Průmyslová 729/3, Holice, 779 00 
Olomouc,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 2969,
zastoupená Ulrichem Kernem, členem představenstva,
IČ 255 47 691,
jako nájemce.

I.

Na základě smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/76/2009/Plh ze dne 14. 10. 2009, ve znění 
dodatku č. I ze dne 24. 6. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2017 má nájemce pronajatou 
část pozemku pare. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 535 m2 v k. ú. Hejěín, obec Olomouc.

II.

Smluvní strany se dohodly, že nájem uzavřený dle výše uvedené smlouvy o nájmu skončí 
dnem 31. 12. 2019.

lil.

Pronajímatel podpisem této dohody potvrzuje, že toto právní jednání bylo Radou města 
Olomouce dne 25. 3. 2019.
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IV.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží pronajímatel 
a jedno vyhotovení nájemce.

Nájemce bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem 
Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne V................. dne

Pronajímatel: Nájemce:

statutární město Olomouc 
zastoupené náměstkem primátora 
Mgr. Matoušem Pelikánem

MAD Recycling Česká republika, a.s. 
zastoupená Ulrichem Kernem
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