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Hlaví!] město Praha.. N/ianáir.kc nám. .?. I va!

/.ustoupené Technickou správou komunikací 14. n

!ČU: 0,:44/2Ró, D1C: CZ034472R6 /upsanou v obdiojiutíi i
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,Hl|: i)) = n

K i ’! ais/ i

ha/... .vidi! ii

zastoup nebo pracovní zuřa/eisí řídící správní technik

náze l.in. Prahy, Řá.snovka 770/8, 1 10 I v Praha i

č.ú.; 29022-5 í 57998/6000, bank. spoje 1’PP banka a.s., livropská 2690/ 1 7, 160 41 Praha (>

(dále jen "píyéíiti”)

U
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Dopravní podnik lil m. Prahy, akciová spoleěncisl, Iti 00005886, Mě: CJZ00005886
rejstříku vedeném zápis v obchodním rejs(říku:vcdeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložkazapsán v

847

ID datové schránky:

(dále jen "

vypijete!*)
uzavírají tento

9

v\

uzavřeně podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

Článek i. - Předmět Dodatku

1) Po. vzájemné dohodě uzavírají obě smluvní strany tento Dodatek k výle uváděné smlouvě o výpljtes, kt

m#m:
'tfdoba výpůjčky uvedená v dl 11. smlouvy o výpůjčce, která se nově stanoví na dobu do 36,89.2020,

O rozsah předmětu výpůjčky, který se od domově stanoví na m2. Změna předmětu výpijSff je bilte graficky
specifikována v příloze č, 1 tohoto Dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást.

f .1 následující -skutečností, uvedené v čí. .........smlouvy: ...................................................... ...........

* není-li zaStrlmito, nebylo dohodnuto:

2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku je: písemná žádost -vypůjěítele (jedná se prodlouženi láiorti),

<5lánek JOD- Závěrečná ustanovení

1) Ostatní Slánky Smlouvy o výpůjčce, tímto Dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají bea* aalny,

2) Smluvní, strany výslovně, souhlasí: s íta, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv TtcIiilskÉ
správy komunikací M, m. Prahy, a.s. (CES TŠK) vedené Technickou správou komunikací Iti. m. Prtliy,. llet#
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stanách, předmětu smlouvy, číselné oatalniít »

datum jejího podpisu. Srnlúvní ahý prdhlaSují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepoviji a fbrtaiil
tajemství ve smyslu § 504 bhčattídseító zákoníku a udánji svoleni k jejich užití a zveřejútai bez mmvmmí
jakýchkoM dalMch podmínek.

3) Dodatek byl vyhotoven Ve 4 autorizovaných. stejnopisech,, z nícig 2 stejnopisy obdrží půjčitet a 2 stefrmttey

výpůjčítoi
4) Dodatek,, na nějž se vzták e; povinnost: uvel ftlní prostřednictvím registru šiahw, nabývá účinnosti éiiii j«|íí

uveřejnění v registru smluv a pfatnósťi dně®, jeho podpfefc Dodatek, na nějž se nevztehuje povíteoii »»«Éfl*if
prostřednictvím registra smluv, nabývá: účinnosti a "platnosti dnem jeho podpisu. Je-li potřeba rdři fei
příslušného správního orgánu. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registra gfiljlf*
nabývá účinnosti dnem právní moci takového rozhodnutí, nejdříve však dúta» uveřejnění v registru smluv, lidí
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