
/ 

SMLOUVA O PRONAJMU POZEMKU č. 47/98/P 

Česká republika - Správa a údržba silnic Louny 
se sídlem v Lounech, Poděbradova ul., PSČ 440 30 
IČO: 080 268 
Bankovní spojení: KB Žatec, č.ú.  
Zastoupená: ředitelem organizace p. Lubošem Markem 
(dále jen "pronajimatel"), 

a 

HERO ČR, a.s. 
se sídlem : Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČO: 60193468 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Pavlem Hoškem
,,,.- -

Zastoupená: 
(dále jen "nájemce") 

uzavíraji tuto 

SMLOUVU O PRONÁJMU POZEMKU

ve smyslu ustanovení zákona č.13/97 Sb., § 25 odst.4 písm.c) 

Po bedlivém zváženi 
úmyslem být touto 
dohodli takto: 

všech ustanovení obsažených v této smlouvě a s 
smlouvou právně vázáni se účastníci smlouvy 

Čl. 1. 
Předmět smlouvy 

1. ČR-Správa a údržba silnic v Lounech má zřízeno právo
hospodařeni ke kom. II/246 v k.ú. Orasice, µare.číslo 594/1 , výměra 
18072, kultura - ostatní plochy, LV 324. 

CeJková výměra činí 53 m2 . 

2. Pronajímatel dává do nájmu pozemky uvedené v čl.l.

Čl. 2. 
Doba trvání nájmu a účel 

Nájem pozemků se sjednává na dobu určitou tj. na 20 let. 
Nájem se sjednává od 1.1.1999 za účelem: přístupová komunikace k
AŠ 18-05 Orasice. 
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Nájemce je povinen se o pozemek starat s povinností a právem 
nájemce �ak, aby byl pozemek využit dle sjednaného účelu. 

Nájemce se zavazuje udržovat na místě přenechaném k dočasnému 
užívání pořádek a to i v okolí tohoto místa. 

Čl. 6. 

Majetkový správce ·Správa a údržba si I nic Louny si vyhrazuje 
právo uprav.it výši nájemného každoročně s ohledem na změnu 
ekonomických podmínek tak, aby relace úhrady vzhledem k růstu cen 
zůstala zachována. Výše nájemného se upraví dle koeficientu inflace 
vydávaného ČSÚ a bude proveden vždy k 1.1. nás]edujího roku s 
použitím míry inflace stanoveným pro předcházející kalendářní rok. 

ČJ. 7. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dojde-li ke změně vlastnictví k pronajatým pozemkům, 
vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele. Pronajímatel 
je povinen práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy převést při 
převodu či přechodu vlastnictví pronajatých pozemků na nabyvatele. 

2. Podmínky sjednané v této smlouvě ]ze změnit jen písemnou
dohodou obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou
pro každou stranu. 

4. Účastníci této smlouvy prohlašují. že tato smlouva je _jejich
shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí a že nebyla uzavřena v tí�ni 
nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

V Lounech, dne 28.8. 1998 

Pronajímatel: 

Správa a údržba silnic L�y 
Luboš Marek, ř.editet órga9ízace -__ ,,

�. 

SflRÁVJ\ g Qo�;Q4.�•t:fíÍ� __ ,,,.- � 
státní příspévkc,va:iigan1zace 

440 30 LOUNY 
Podébradova ul. 
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Nájemce: 

MERO ČR, a.s. 
Kra]upy o/Vltavou 


