
DODATEK č. 1 

k NÁJEMNÍ SMLOUVĚ č. 111N12/01 
Smluvní strany: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 

zastoupený Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro hl. m. Prahu 

adresa: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 

IČO:01312774 

DIČ: CZ01312774 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 30015-3723001/0710 

 

(dále jen „pronajímatel“) 

- na straně jedné - 

Městská část Praha - Troja 

Sídlo: Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 

IČ: 452 46 858 

DIČ: CZ45246858 

Zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Praze dne 3.3.1999 č.j.: 526/99-2220 k č.j. 462 ze dne 

7.10.1998 

Zastoupena starostou městské části Ing. arch. Tomášem Drdáckým 

 

(dále jen „nájemce") 

- straně druhé - uzavírají tento dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 111N12/01, kterým se mění předmět 

nájmu a výše ročního nájemného 

 

1- Na základě nájemní smlouvy č. 11 INI2/01 (dále jen „smlouva") je nájemce povinen platit pronajímateli 

roční nájemné ve výši 74121,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřitisícejednostodvacetjedna korun českých). 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nájemné specifikované v bodě 1. tohoto dodatku bude zvýšeno z 

důvodu rozšíření předmětu nájmu na částku 82515,- Kč (slovy: osmdesátdvatisícepětsetpatnáct korun českých). 

Část pozemku, o který se předmět nájmu rozšířil s platností od 1.10.2014: 
 

Obec Katastrální území Druh evidence Parc. číslo výměra Druh pozemku 

Praha Troja KN část 1405 2798 m2 orná půda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



K 1.10.2015 je nájemce povinen zaplatit částku 82515,- Kč (slovy: 

osmdesátdvatisícepětsetpatnáct korun českých). 

 

 

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

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis 

přebírá nájemce a jeden je určen pro pronajímatele. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena. 

6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je shodným projevem 

jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 10. 2014 

 

 

 

 

 

…………………………………..    ……………………………………. 

Ing. Jiří Veselý      Městská část Praha - Troja 

ředitel Krajského pozemkového úřadu    Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha  

 

 

pronajímatel       nájemce 

 

 

Za správnost: Mgr. Hana Mikulecká 

 


