
DoDATEK ě. 1

Ke Kupní smlouvě a smlouvě o zÍizení předkupního práva jako prátva závazkového (dále jen

'tupnis,otouvď1, 
která byla uzavřená dne 09.02.202l mezi stranami:

1. město Náměšt'nad Oslavou
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71Náměšť nad Oslavou

zastoupené: Vladimírem Měrkou, starostou města

IČ:00289965
DIČ:CZ00289965
bankovní spojení: 

'] -'
ěíslo účtu:

dále jen,,prodóvající"

a

2. Pan
Petr Táborský, nar.

býem: ts!1}ptJ!eb1é
č.ú.: ..

dálejako ,kupuj[cí"

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách a- doplňcích shora uvederré Kupní

'Áiounv 
u r*íouny o zÍizenipřédkupního práva jako ptávazávazkového'

V článku VII. Podmínky pro provedení staveb - Reeulatiw pro individuální vÝstavbu

rodi4nÝch domů v lokaiitě Příhoří se vypouští text v odst. 3:

,,RD a RRD bude mít maximálně I podzemní podtaží a 1 nafuemní podlaží s obytným

podlvovím.

a nahrazuje se tímto zněním:

,,ŘRD bude mít maximólně I podzemní podlaží a l nadzemní podlaží a 2' nadzemní podlaží

s uslačeým průčelím a rovtlau střechotl"

il.

1. Zbyvajic]ustanovení Kupní smlouvy a smlouvy o ňízeni předkupního prává jako práva

zái azŘov ého zůstávaj í beze změn v platnosti'



2. Tento Dodatek ě. 1je nedílnou součástí Kupní smlouvy a smlouvy o zízení p edkupního
práva jako prátva závazkového a nabyvá, platnosti a riěinnosti dnem uzav ení, tj. dnem
jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Podléhá_li tento dodatek uve ejnění za podmínek stanoven ch zákonem č. 340/2015 Sb.'

o zvláštních podmínkích činnosti někter ch smluv, uve ejiiování těchto smluv a o
registru smluv, město Náměšť nad oslavou zajistí jeho uve ejnění v registru' smluv
v šouladu s tímto právním p edpisem. Pak dnem uve ejnění nab vá tento dodatek
ričinnosti.

Tento Dodatek ě. l je vyhotoven ve 2 stejnopisech, znichŽkaždá ze smluvních stran

obdrží j edno vyhotovení.

o uzav ení tohoto Dodatku ě. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zÍizení p edkupního práva
jako práva závazkového ze dne 09.02.202I rozhodlo za prodávajícího zasfupitelstvo
města Nríměště nad oslavou č, I2l202l usnesením ě.3.7 .2. dne 09.06.2021 .

3.

4.

5.

Q,/ť flqnV Náměšti nad oslavou dne !..'............

Prodávající:

'rí' sto Náměšt' nad os'Řvpu
Vladimír Měrka, starostÍi" ffig'

V Náměšti nad oslavou dne .ď,ÍÍr.M-{?

Kupuj ící:

P;;i;b;;;6


