Dodatek č. 3
k nájemní smlouvě č. 01/09 ze dne 2.1.2009
(VS 6328000109)
Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
zastoupena:
ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Adresa pro doručování korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení:
číslo účtu:
variabilní symbol: 6328000109
(dále jen „Pronajímatel")
a

TAJMAC-ZPS, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B 3328
Sídlo: třída 3. května 1180,763 02 Zlín
IČ: 262 15 578
DIČ: CZ26215578 (plátce DPH)
Zastoupená:
předsedou představenstva
(dále jen „Nájemce")

I.
Z důvodu organizační změny na straně pronajímatele dochází ke dni 31.12.2021 k zániku organizační
jednotky Oblastního ředitelství Olomouc. S účinností od 01.01.2022 vykonává správcovskou činnost
objektu, který je předmětem této nájemní smlouvy organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 1. V důsledku této skutečnosti dochází na straně pronajímatele ke
změně v jeho označení a nově bude pronajímatel označován:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
zastoupena: I
ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

adresa pro doručování korespondence:
Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 1

II.
Ostatní ujednání výše uvedené nájemní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek je platný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru
smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy včetně jejich dodatků v registru smluv
a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Pronajímatel
obdrží 2 vyhotovení a Nájemce obdrží 2 vyhotovení.

V Olomouci dne 30.11. 2021
Za pronajímatele

Za nájemce
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TAJMAC-ZPS, a.s.
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
místopředseda představenstva

2

