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Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 47/98/P 

' .  \\ 
Ústeckj· kraj, 1W92156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 O I Ústí n/L, 
zastoupen Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje 
,. zastoupení : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 
se sídlem : Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, 
IČ 00080837, 
DIČ CZ00080837.
bankovní spojení KB Teplice, č
zastoupená ředitelem Ing. V

ladimírem 

 
.ú.: 

Macholdou, 
78-7308630297/0100, 

jako pronajímatel (dále jen „pronajímatel") 
a 
MERO ČR, a. s. 
se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
IČ 60193468, 
DIČ CZ60193468 
bankovní spojerú KB Mělník, č. ú. 17602-17l/0100 
zastoupená v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, sp. značka 2334, 
zastoupena předsedou představenstva Ing.Jaroslavem Pantůčkem a členem představenstva 
Ing. Vlastimilem Bourou 
jako nájemce (dále jen „nájemce") 

uzavírají níže uvedeného dne, mčsice a roku tento 

dodatek 

I)

V Čl. 2 původní smlouvy a to doba trvání nájmu a účel (prodloužení doby nájmu). Nájem pozemku se
prodlužuje na dobu neurčitou za účelem zřizerú přístupové komurůkacc k AŠ 18-05 Orasice - silnice
IV246. 

II) 
V Č:1.4. původrú smlouvy a to výpovědní podmínky - ukončení nájemního vztahu se ruší text v bodu b)
původrú smlouvy a nahrazuje se novým textem: 
Výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvederú důvodu, přičemž výpovědrú lhůta počíná běžet 
prvním dnem kalendářního mčsíce po doručerú V)povědi. Nájem skončí uplynutím posledního dne
výpovědní lhůty. 
A dále se doplňuje o bod d) - Nájemce je povinen uvést pozemek do původního stavu pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

III) 

Ostatní body původrú smlomy ze dne 28.8.1998, Dodatek č. l ze dne 19. J 1.2003 a Dodatek č.2 ze 
dne 5 .12. 2005 zůstávají v platnosti v plném znění. 

V Dubí, dne .J.G. .. / .. JJQ.f.. V -��!�/��f-?:(&e ... !.-J .... < .. :!.t??iZ

Pronajímatel 
Spniva a ódriba silnic Ústeckého kraje,

ptispěvková organizace 
Ruská 260 417 03 Dubi 3 @ 

Nájemce 
"" 
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MEROČR a.s. 




