
Dodatek č. 4
k nájemní smlouvě č.01/09 ze dne 2.1.2009 

(VS 6328000109)

Smluvní strany
Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 
DIČ: CZ70994234
zastoupena: ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava
bankovní spojení:
variabilní symbol: 6328000109
adresa pro doručování písemností: Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 
702 00 Ostrava

(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: místopředseda představenstva

(dále jen „Nájemce")

I.
z důvodu změny číslování pronajímaného pozemku v k.ú. Malenovice u Zlína se smluvní strany 
dohodly na této úpravě nájemní smlouvy:

ČI. II. Předmět náimu. odst.l se ruší a nahrazuje se novvm zněním, které zní:

1. Předmětem nájmu je část pozemku p. č. 1947/6, katastrální území Malenovice u Zlína, v obci 
Zlín, (č. ČSÚ 585068), zapsané na LV 5344, se kterou pronajímatel hospodaří, přičemž pozemek je 
vedený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, Inventární číslo dle SAP 
IC6000331050, ZDC/72/47566.
Celková plocha nájmu je 1 000,00 m2.

(dále jen „předmět nájmu")

II.

1. Ostatní články a ustanovení Nájemní smlouvy uzavřené dne 02.01.2009 pod 
VS 6328000109 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž nájemce obdrží 
jedno (1) vyhotovení a pronajímatel dvě (2).

3. Úprava daná tímto Dodatkem č.4 nabývá platnosti podpisem dodatku oběma smluvními stranami 
a účinnosti dne 1.6.2022.
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