
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 47 /98/P 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 
se sídlem 
IČ 
bankovní spojení 

Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
: 00080837, 
:  KB Teplice 

zastoupena ředitelem panem Milanem Vackem, 
osoba oprávněná jednat ve věcech tcchnick}·ch: 
jako pronajímatel (dále jen „pronajímateť') 
a 
MERO ČR, a. s. 
se sídlem 
IČ 
DIČ 
bankovní spojení 

Veltruská 748, 278 O I Kralupy nad Vltavou 
60193468 
044-60193468 
Komerční banka Mčlník 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, sp. značka 2334, 
zastoupena předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Václavem Francem, 
jako nájemce (dále jen „nájemce") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek 

kterým se mění pronajímatel ze Správy a údržby silnic Louny na Správu a údržbu silnic Ústeckého 
kraje, příspěvkovou organizaci, Ruská 260, 41 7 03 Dubí 3 

Dále se zcela ruší text v Čl. l. a nahrazuje se textem novým : 
I. Pronajímatel, jako příspěvková organizace Ústeckého kraje je na základč zřizovací listiny ze dne

28. listopadu 2001 oprávněn k výkonu vlastnických práv Ústeckého kraje k silnicím II. a III. třídy
včetně jejich součástí a příslušenství a k odpovídajícím silničním pozcmkúm v rámci své územní
působnosti (správa majetku kraje). Výkon tohoto vlastnického práva se vztahuje i k pozemku
p.č. 594/1, v k.ú. Orasice, silnice č. IU246, LV 324, výmčra I 8 072 m2, kultura ostatní plochy.
Celková výmčra činí 53 m2

. 

2. Pronajímatel dává do nájmu pozemek uvedený v čl. I. 1.

V čl. 6. se název organizace SÚS Louny ruší a nahrazuje se názvem noV}m SÚS Ústeckého kraje, 
příspčvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, ostatní text se nemění. 

Ostatní body puvodní smlouvy ze dne 28. 8. I 998 zůstávají v platnosti v plném znční. 
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V Dubí, dne .. .:. ........ : .... · .... �.�-'.'_j 

Pronajímatel 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspčvková organizace 

V Kral h ad Vita dn :;;- 1'1 C· � upec n vou, e ............. . 

MERO ČR, a. s. 


