
Dodatek č. 1 
 

 K  N Á J E M N Í  S M L O U V Ě  č. 2657008815 

o nájmu pozemku 

 
Obchodní firma: České dráhy, a.s. 
sídlo:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 8039 
zastoupena ve věcech smluvních:  xxxxx 

 
správce nemovité věci 
adresa pro doručování písemností: 
 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:   

České dráhy, a.s., RSM Praha,  
Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a,                                
130 11  Praha 3 - Žižkov 
xxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx 
IČ: 70994226 
DIČ: CZ70994226 
bankovní spojení: xxxxx 
číslo účtu: xxxxx 
variabilní symbol: 
ID datové schránky: 

2657008815 
e52cdsf 

 
 (dále jen pronajímatel) 

a 

 Město Hostivice    
sídlo:  Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice  
zastoupené :  xxxxxx 
IČ:   00241237 
DIČ:   CZ00241237 
 

 

bankovní spojení:                                 xxxxx    
číslo účtu:                                            xxxxx  
ID datové schránky:              

 

 

 

 
 (dále jen nájemce) 

(společně uváděny jako smluvní strany) 
 
 

 
 

I. 
V Čl. I. Předmět smlouvy a Předmět nájmu  se původně pronajatá část pozemku p.č 1378/31 
nahrazuje pozemkem p.č. 1378/60, který vznikl oddělením z původně pronajatého pozemku p.č 
1378/31 v k.ú. Hostivice (ČSÚ 645834), v obci Hostivice. 
 
 

II. 
      Ostatní ustanovení nájemní smlouvy  zůstávají beze změn a v platnosti. 

 
 
 
 
 



Nájemní smlouva č. 2957008815 – dodatek.č.1 

Regionální správa majetku Praha 

 
 

 
 
 
 
 

III. 

1. Ustanovení tohoto dodatku č 1 jsou platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Tento dodatek nájemní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž nájemce obdrží dvě 
(2) vyhotovení  a pronajímatel dva (2) výtisky. Všechna vyhotovení tohoto dodatku mají platnost 
originálu.  

 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona                                      
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně metadat, byla zveřejněna v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv pronajímatel. 
Pronajímatel se současně zavazuje informovat nájemce o provedení registrace tak, že zašle nájemci 
kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 
obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky 
nájemce (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží 
obě smluvní strany zároveň). 
  

 
V Hostivici dne  28.2.2020                                    V Praze dne 4.3.2020 
 
Za nájemce:                                                        Za pronajímatele: 
Město Hostivice                                                  České dráhy, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------                                  --------------------------------------------------   
xxxxx                                                                          xxxxx                                                  


