
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/2001/P/a 

Správa a údri:ba siluic Ústeckého kraje, příspěvková OJ"Ea.ni.zace, 
se sídlem 
IC 
bankovní spojení 

: Ru.ská 260, 417 03 Dubí 3, 
: 0008083 7. 
:  KB Teplice. 

:zastoupená ředitelem panem Milanem Vackem, 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických; 
jako pronajímatel (dále jen ,,pronajímatel") 

a 

MERO ČR. s.r.o., 
se sídlem 
IČ 
bankovní spojeni 
zastoupený 

Veltruská 748, 2.78 01 Kralupy nad Vltavou, 
60193468, 
, KB Mělník, 
ing. Miroslavem Minářem, 

jako nájemce (dále jen „nájemce .. ) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodat� k 

kterým se mění pronajímatel ze Správy a údržby silnic Louny na Správu a údrlbu silnic 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 

Dále se zcela ruší text v Čl. 1. a nahrazuje se textem novým : 
1. Pronajímatel, jako příspěvková organizace Ústeckého kraje je na zíkladě :zňz.ovací listiny ze dne

28. listopadu 2001 oprávněn k výkonu vlastnických práv Ústeckého kraje k silnicím ll. a Ill. třídy
včetně jejich součástí a příslušenství a k odpovídajícím silničním pozemk\'lm v rámci své územní
působnosti (správa majetku kraje). Výkon tohoto vlastnického práva se �uje i k pozemku
p.č.1191/l, o výměře 4 941 m2, LV č.163 u Katastrálního úřadu v Lounech, silnice II/250 v k.ú.
Raná.

2. Pronajímatel dává do nájmu pcz.emek uvedený v čL 1.1. respektive jejich část o výměře 60 m2.

Dále se zcela ruší text v Čl. 2. a nahrazuje se textem novým : 
Nájem po7.emlru se sjednává na dobu určitou tj. od 1.1.2003_ do 3 l.12.2003 za účelem zřízení sjezdu.

V Čl.6. se ruší .oáuv organizace SÚS Louny a nahrazuje se názvem novým SÚS Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská. 260, 417 03 Dubí 3, ostatní text v článku se nemění. 

Ostatní body původní smlouvy v; dne 22.8.2001 zústávají v platnosti v plném. znění. 

/-, ✓ ,,.,, ,,,. 

V Dubí, dne; .. : ....... : ... :::.:::.: ... -:

Prnnajím.atel : 

Správa a ód�a siloic Ústeckého kraje, 
přís vková organizact' 

Ruská �ubi :l CC 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace 

V f�:\w,?f:.!.{·.'.'�Jirie ......................... . 

Ni\jemce: 

.................... \.., ..................................... .. 
fyffiRO ČR, a.s. 


