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Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 1009/2012-SML ze dne 12. 6. 2012 
(čj. 17221/2015-VLRZ/R/EN) 

 
Smluvní strany: 
 
Pronajímatel: 

obchodní firma:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24 
statutární orgán:   RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k uzavření smlouvy: xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5–Smíchov, 

PSČ 150 21 
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., pobočka Praha 5 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx 
IČO:     70889953 
DIČ:     CZ70889953 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 

(dále jen „pronajímatel”) 
 
a 
 
Nájemce: 

Nájemcem:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
sídlo:    Praha 10, Vršovice, Magnitogorská 1494/12 
zastoupená:   Ing. Václavem Janouškem, ředitelem 
bankovní spojení:  ČNB a.s., Na Příkopě 28, Praha 1 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx 
IČ:     00000582 
DIČ:     CZ00000582  
společnost zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
 
(dále jen „nájemce”) 
 
 
u z a v í r a j í   tento   d o d a t e k    č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 1009/2012-SML  ze dne 12. 6. 2012 
(dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. I. odst. 2, čl. II. odst. 1. a čl. VI odst. 8  Smlouvy, a to tak, že stávající 
text se vypouští a nahrazuje novým zněním, a vkládá se nová příloha č. 2 a příloha č. 3 Smlouvy, to vše 
následujícím způsobem: 

Čl. I. Právní vztahy k nemovitostem a jejich vlastnictví 
2. Nájemce je výlučným vlastníkem staveb na pozemcích stavební parcely katastru nemovitostí č. 260, 261, 
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345, 346 budov bez čísel popisných nebo evidenčních, staveb občanského vybavení, které slouží jako ČOV 
a jímací objekt, úpravna vody, restaurace a rekreační zařízení (dále jen „nemovitosti“) a užívá i pozemky 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1472, 1486/1, 1486/2, 1486/3, 1486/4, 1487/3, 1487/7 a 1487/9, 
vše v katastrálním území Blaženice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Benešov.  
 
 

Čl. II. Předmět, rozsah nájmu a účel nájmu 

1. Touto smlouvou přenechává pronajímatel nájemci za úplatu určenou dle čl. III. této smlouvy k užívání 
následující pozemek/pozemky, resp. části pozemku/pozemků: 

 

Parcela č. Druh pozemku Celková 
výměra 
pozemku v m2 

Výměra 
pozemku určená 
k nájmu v m2 

Účel nájmu pozemku 

 
1472 

 
vodní plocha 

 
579818 

 
6 

 
Umístění vyústění dešťové 
kanalizace 

1486/1 vodní plocha 58120 11418 Užívání pozemku v rámci 
areálu VZ – umístění 
vyústění dešťové kanalizace, 
čerpací stanice splaškových 
vod včetně stoky A, stoky B a 
výtlačného potrubí 

1486/2 

1486/3 

1486/4 

 

1487/3 

1487/7 

1487/9 

st. 260 

st. 261 

 

st. 345 

st. 346 

 

 

ostatní plocha 

ostatní plocha 

ostatní plocha 

 

ostatní plocha 

ostatní plocha 

ostatní plocha 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

 

34 

39 

636 

 

398 

1283 

118 

337 

188 

162 

53 

34 

39 

636 

 

398 

1283 

118 

337 

188 

162 

53 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace 

Umístění ČOV, jímacího 
objektu a úpravny vody 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace 

Umístění restaurace 

Umístění restaurace 

Umístění ČOV, jímacího 
objektu a úpravny vody 

Umístění ČOV, jímacího 
objektu a úpravny vody 

 

Celkem   14672  
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na pravém břehu řeky Vltavy, zapsaných na LV č. 75 v katastrálním území Blaženice, u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, tak jak je vyznačen v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 k této 
smlouvě, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „předmět nájmu“).  

 

Čl. VI. 
 
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 č. 1 – Snímek č. 1 mapy katastrální se zákresem předmětu nájmu  
 č. 2 – Geometrický plán č. 633-60/2015 ze dne 4. 8. 2015 (vyústění dešťové kanalizace) 
 č. 3 – Celkový situační a koordinační výkres č. zakázky 1/2014 (odkanalizování objektu Mořská panna) 
  

 

II. 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží 3 vyhotovení a nájemce obdrží 
2 vyhotovení tohoto dodatku. 

3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem 
výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek 
uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne ...........................    V Praze dne ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …….......................…………. .................................................. 
 Povodí Vltavy, státní podnik Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
 xxxxxxxxxxxxx  Ing. Václav Janoušek  
 ředitel závodu Dolní Vltava ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
  








