Dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu pozemků
číslo 8DHM220002
uzavřené dle § 1785 až 1788 a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:
Pronajímatel :
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v rejstříku:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Roudnice nad Labem
70890005
CZ70890005
Spisová značka A 9473 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „pronajímatel“
Nájemce:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v rejstříku:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
00085031
CZ00085031
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
Pr 162

dále jen „nájemce“

I.
1. Znění článku 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Článek 1
Pozemky, které jsou předmětem nájmu, jsou pozemky evidované jako pozemkové parcely č. 3647/10,
3647/5, 3647/57, 3647/6 3647/58, 3647/3, 3647/4, 251/15, 1728/9, 359/2 a 3647/9, vedené v druhu ostatní
plocha, stavební parcela č. 10804 vedená v druhu zastavěná plocha a nádvoří, pozemkové parcely č. 342/4,
2783/94, 1724/14, 2783/75, vedené v druhu vodní plocha v katastrálním území Pardubice, obec
Pardubice, na listu vlastnictví č. 1045 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště
Pardubice. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví státu a právo hospodařit s nimi má, ve smyslu zákona č.
305/2000 Sb., o povodích, nájemce (dále jen „předmětné pozemky“). Předmětné pozemky č. 342/4,
2783/94, 1724/14, 2783/75 tvoří koryto vodního toku Labe (IDVT 10100002).

II.
V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.
-1-

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, pronajímatel obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží
dvě vyhotovení.
IV.
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí.
Pronajímatel zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je nájemce srozuměn.

Příloha : Informace o pozemku parc. č. 3647/9

V Roudnici nad Labem dne ......…...............

.............................................………....
za pronajímatele
xxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Roudnice nad Labem

V Pardubicích dne.............……….…...

……....................................……...........
za nájemce
Ing. Miroslav Němec
ředitel
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