
am“—405 M "
tail l l

— "15
lil

. ,'ujríbů aš'uúc
:Á'“-\\'Cho kraše

“ev .m ia organizace
„\ 7.37 psc 336 01

51133; "cínovou-23

1.

Dodatek č .  1

ke smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby
(sjezdy, komunikační napojení apod.)

NZS/2101/CH/2020
schváleno rozhodnutím č. OSM/NlPO/087—10—2021

uzavřené mezi stranami

Annex Oil s.r.o.
se sídlem: Děčín, Mánesova 2022/13, PSČ: 405 02
doručovací adresa: Děčín, Folknářská 1246/21  , P SČ :  405 02
IČO: 25403460
DIČ: CZ25403460
zastoupená jednatelem Hynkem Saganem
vedená u Kraj ského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 15492
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3906560227/0100
Kontaktní osoba: _
telefon: _ ,  email: _

vjako oprávněný / dále jen „ povinný “ či „ účastník “ ci „ smluvní strana “/

a

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
se sídlem: Sokolov, Chebská. 282, PSČ: 356 01
IČO: 70947023
DIČ: cz 70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. J iří Šlachta
zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13.12.2001
bankovní spojení: Komerční banka, a. 3., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78-2496840247/0100
odpovědná osoba: _ ,  funkce: správní inspektor
mobil: _ ,  email: _
jako povinný /dále jen oprávněný či účastník či smluvní strana/

I .  Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby užívání dotčeného pozemku pro napojení sjezdu.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě NZS/2101/CH/2020 se  mění doba užívání dotčeného pozemku pro
napojení sjezdu takto:

Původní text čl. IV. Užívání dotčeného ozemku ná'em bod 4.2.



4.2.

Smluvní vztah pro pozemek vmístč napojení sjezdu, rozšíření sil. III/2141, úpravy
příkopů — dočasný zábor (522,3 m2) se uzavírá na dobu určitou, počínaje od 01. 01. 2021 do
31. 12. 2023.

Smluvní vztah pro pozemek pod novým sjezdem — trvalý zábor (31 m2) se uzavírá na dobu
určitou, počínaje 01. 01. 2021 do 31. 12. 2023.

Noyý text čl. IV. Užívání dotčeného pozemku (nájem) bod 4 .2 .

4.2 .

Smluvní vztah pro pozemek v místě napojeni sjezdu, rozšíření sil. III/2141, úpravy
příkopů — dočasný zábor (522,3 m2) se uzavírá na dobu určitou, počínaje od 01. 01. 2021 do
31. 12. 2024.

Smluvní vztah pro pozemek pod novým sjezdem — trvalý zábor (31 m2) se  uzavírá na dobu
určitou, počínaje 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024.

Původní text čl. V. Po ' ro zřízení a užívání stavb bod 5.1. B B ] .
B.1. Realizovat stavbu v celém rozsahu dle výše uvedené projektové dokumentace,

zpracované Ing. Martinem Hacisenem, datum 2020/06 a níže stanovených technických
podmínek (bod B.I.a této smlouvy) v termínu do 31. 12. 2023. Na stavbu musí být
vydáno povolení silničního správního úřadu ve smyslu 5 10 zákona č.13/ 1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení stavby,
nejpozději však v termínu do 01. 02. 2024 bude mezi oprávněným a povinným sepsán
zápis, kde bude zaznamenána kontrola provedených prací a posouzen soulad
s projektovou dokumentaci. Zároveň bude kvýše uvedenému dni doložen písemný
souhlas příslušného orgánu Policie ČR k užívání stavby.

No text čl. V. Podmínk ro zřízení a užívání stavb bod 5.1. B B J .
13.1. Realizovat stavbu v celém rozsahu dle výše uvedené projektové dokumentace,

zpracované Ing. Martinem Haeisenem, datum 2020/06 & níže stanovených technických
podmínek (bod B.I.a této smlouvy) v termínu do 31. 12. 2024. Na stavbu musí být
vydáno povolení silničního správního úřadu ve smyslu 5 10 zákona č.13/ 1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení stavby,
nejpozději však v termínu do 01. 02. 2025 bude mezi oprávněným a povinným sepsán
zápis, kde bude zaznamenána kontrola provedených prací a posouzen soulad
s projektovou dokumentaci.

II. Závěr

1. Zbývající ujednání, vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, po dvou pro každou ze smluvních

stran.
3. Obě smluvní strany prohíašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám a že dodatek byl

uzavřen na základě jejich svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.
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Povinný:

Kraj ská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Kra jská správa a ú d r ž b a  s i ln ic
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Ing.Jiří Šlachta
ředitel organizace
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Oprávněný:

Annex Oil s.r.o.

Hy k Sagan


