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Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 47/98/P ze dne 28.8.1998 

Ústcck5' kraj, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 O I Ústí n/L,
zastoupen Janou Vaiíhovou, hejtmankou Ústeckého kraje 
v 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.ú.: 
zastoupená ředitelem Ing. Vladimírem Macholdou,
jako pronajímatel (dále jen „pronajímatel'") 

a 

MERO ČR, a. s. 
se sídlem 
IČ 

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
60193468, 

DIČ CZ60193468 
bankovní spojení KB Mělník, č.ú. '·
zastoupená v obchodním rejsfríku. vede11)°1m Městským soudem v Praze, sp. značka 2334, zastoupena
předsedou představenstva Ing.Jaroslavem Pantůčkem a členem pf-edstavenslva Ing.Vlastimilem Bourou 
jako nájemce (dále jen „nájemce··) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek 

ke smlouvě o pronájmu pozemku za účelem napojení na komunikaci 11/246 v k.ú. Orasice 

ve kterém se mění 

V čl. 1.1. se mění celková výměra z 53 m2 na 82,88 m2
• 

V čl. 3. I. se doplňuje text - K finanční úhradě bude přičteno DPH v aktuální výši dle platného zákona o
DPH. Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 31. ledna příslušného roku 

Ostatní body původní smlouvy ze dne 28.8.1998. Dodatek č. l ze dne 19.11.2003 a Dodatek č. 3 ze dne
26.1.2007 Zl'.'1stáv,�í v platnosti v plném znění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyi·ech vyhotoveních. pf-ičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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Správa a údržo/'s�c Usteckého kraje 

príspěvková organizace 
Íng. Vladimír Macholda 
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MERO ČR a.s. 

Ing. Jaroslav Pantůček 
pi'edseda pí·edstavenstva
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MERO ČR a.s. 
Ing. Vlastimil Boura 
člen představenstva 


