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SMLOUVll. O NÁJMU POZEMlClJ č.12/2001/P/a 

Spriv,a a údržba,_ sil.nic Louny-' 
se sídlem v Lounech, Paděbra.dova. ul . 2653, PSČ 440 30 
IČO: . · . •, .·00IÍB02fi8 
IIBDlcovni spojmtl, 1m•"žatec, č.ú.  
.zastoupcmá, "ř@diteiem··organi:iaoe p. I.Ubošem Mal:'kem 
(dále jen •pronaj�llllltel•I, 

·•

a 

(dále jen 11nájemce,

MERO ČR, a.e. 

se sídlem: ul. veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČO: 60193468 
Banll:ovni spojení: ICB Mě1ník, č.ú. 
Zastoupen.i! ing. Vite� Tůn\ou, provozně tech. ředitelem 
ve věcech smluvn!ch: 

0 

ing. Miroslavem Minářem 
) i: .. :!_· f'. _; • ,..;,, i , ..... : 

uza�írají �íže uvedeného dne, měsíce a �oku tuto 

, / _;-'. 

ve smyslu uetiari&v-eiii: i/ 663 Obča'nskéhó zákoníku ve znění pozc;lěj šich novel 
' > ;; • '' '� ·: ')f' ' ' 

Po bed.li'Věrň '.ž,/áži!ní: '\,šeč:h uStapovení obsažených v této smlouvě a s 
OMyslem bii't toutb smlouvou právně vázáni se účastnici smlouvy 
dohodli takto: 

Čl. l. 
'Předmět sml.ouvy 

i. Správa.· a ůdriba·· •silriic v LOUÍlech má na· základě HS 76/B9 ze cine
li.11.89 zrizeno právo hospodařit. s majetkem kom. II/250 v k.ú. Raná, parc.č:.
1191/1 o •v?měfe "4 .-941 m2 •.. 
Pozemek je zapsán v evidenci nemovito�tí .Pr� ka.tais:'trál�Í území Raná na LV č.
163 u Ka.t.ast.rálniho útadu v Lounech.

2. pzforJ.aJ řma'.t:�ť-d.iť;1..;ili ,;.;•·d'ti ·rJiájmu :· PdZeroek uvedený v Čl . l. , respektive
jeho část Q -��ře ·.( .'4i_o ·m2. 

· 1-•,,-, · r•·•; 1 t ; 

;-.,_'·'.� ·. -.' 
.... � . ) ·,:č1.2.·

Daba'trv;mí nájmu á účel 

Nájé11ťpo��� se sjednává na dobu určitÓU Cj. od 1.3,2002 do 31..12.2002 
za účelem:zřízeµí sjezdu z kom. IX/250 - příjezdová ko111UX1ikace( Rehabilitace 
ropovodu DRTJŽBA.2002' - AŠ 18�06' Raná)za podmínek nile uvedených. 
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Čl.. 3. 
: •• I 

Výše .a splatnost nájenuiého, z�ol) jeho úhrady 

i. Wle nájJ,m,Pbo
0

budt: činit 141,· �/m2/ro't<. 
(pro rok 2002 bude nájemné navjšeno o inflaci) 

2. Nájemn6· bude splatné ·na základě vystavexié talttury,vždy do 31..l.
kalendářního roku..;. '.i , 

Pokud nebude .;ájemne zaplaceno .ve-stanoveném terminu splatnosti. je 
ntijemee povu,.en uhradit: za každý den prodlení o, os t ze smluvní 
ceny. 

Čl. 4. 

Výpověcmí podmínky • ukcmčení nájemního vztahu 

NájelllllÍ v,:tah končí:: 

al při néizaplácení 'nájemného do .l.O dP.ů po terminu splátky 
náj emněho dle článku ·3 .. této smlouvy 

b) výpoV"ědí .. se tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedeni
důvodu, přičemli;, ·'·;výpovědní ' ·lhůta počíná běžet prvním dnem 
kalendáfuiho měsiee: pó doručení výpovědi. Nájem skončí uplynutím 
posledního dne V'ýpovědni lhdty (při sm1ouvě na rok a dellii obdol:ii) 

v obou případech plati. !e pokud se strany nedohodnou jinak, je 
nilj emce povinen" uvést pozemek do pdvodniho stavu. 

c) výpovědí· s třími!síčni výpovědní lh"ň.tou, při nedodrii:eni
povinnosti stanovenfch v čl. s této sm1ouvy. 

Čl. s. 

Nájemci nejaou oprávněni bez písemného souhlasu pronajimatele k 
tomu. aby dali pronajatý pozemek a ostatní přenechané věci do 
poélná. jmu. 

Wájemce, · j·e. oprávněn 
který je 9jedná?ť' ;, ééto 

•, ;:,: . ··' 

u�i:..ac pře�tné
'smlmi.Vě.

,. ,:J . .

pozemky jen pro účel, 

Nájemoe je . povii!en se '? . ·p,?:temek starat s povinností a právem 
nájemce tak, ar,ý''byl' pozemek využit dle sjednaného účelu.,,, . ' . .  ,, ... 

Nájemce se · zavazuje udržovat na místě přenechaněm k dočasnému 
užívání pořádek a to i v okolí tohOto m!sca. 
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l .ěl. G.

Pronajímatel - Sprli:va a údržba silnic r.ouny si vyhrazuje 
právo upravit výl!i nájeniného každo�čně s ohledem na z�u 
ekonomických podm1nek tale, áby re;Lace «tu:ady v,zhledam k :mstu can 
Z11sta1a zachována.··� Y.iie n4iemnfho ee YPl:aví dle koefic;ientu io:flaae 
vydávaného čsú · a bude· prowdan vždY ·k 1 1 Pi&laduiS:afbo rplqa 1 
pou?Utim míry inflace atAnovenim n;a :eředcbázeiící ka1endáfní rQk 

.; J I � 

ČL 7. 

Závěrečná ustanoveni 

l. Dojde-li ke změně vlastnictví k pronajatým pozemkům,
vstupuje nabyvatel do právního post:av<mi pronajimatele. Pronajímatel 
je povinen práva•a povinnosti vypl.ývajki z Uto smlouvy převést při 
převodu či přechodu vl.astnictvi•pronajatýeb pozemkd na nal:lyvatele. 

�- Podminký•sjednané v této smlouvi! lze změnit jen pisenmou 
dohodou obou smluvních stran. 

3 . Tato srnl.oúva je ,,Ýhotóvena ve· čtyřech vyhotoveních, po dvou 
pro Jca.ždau stranu.

4. Úča5ťhídi'·' tětÓ·· arillou.V'Y' prohla.eují, ie tato smlouva je jejich
shodnou. scu.bla::sriou a: svobcidňou. vuli a že. nebyla uzavřena v tísni 
nebo za jiných nepříznivých podmínek a na drucaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

Pronajírruite.l/ 1 .i „ J ·i.•"j:i 

·1 ·,: ,.-) .:.1. ,,,. l ·1 

�' :i.; • .i i ,..., 

Správa a údržba. silnic Launy 
J:..uboš Ma.rék';' 1 řéaít,ú.'·,: ·  Organizace,, 
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Nájemce, 

ME!m ČR, a.s. 

MERO fR, a. s. 
Ve1tn1sló 748 23 

278 01 Kta,ui,y nad VJtawu
Zllpliln:t•�1IJl:rKldnlffllljal'tku-s.néft'I 
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