
D O D A T E K   Č. 1   S M L O U V Y 
o pronájmu stavby místní komunikace 

číslo: 15/2017 

Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem   : Velká Hradební 8, 401 00  Ústí nad Labem 

IČ    : 081531 

DIČ    : CZ  081531 

bankovní spojení  : KB Ústí n.L., č.ú.  

zastoupené   : Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku 

(dále jen „správce“) 

 

a 

ZEMPRA DC s.r.o. 

se sídlem   :  Václavské náměstí 819/43, Praha 1, 110 00 

IČ    :  25480065 

DIČ    :  CZ 25480065 

bankovní spojení  :  Česká spořitelna a.s., č.ú.  

zastoupená   :   panem Martinem Černým – jednatelem společnosti                 

(dále jen „investor“) 

 

 

uzavírají tento 

dodatek smlouvy o pronájmu stavby místní komunikace 

 

ve smyslu ustanovení § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění a příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, se účastníci smlouvy dohodli takto: 

Čl. I 

Předmět dodatku 

 

1. Prodloužení termínu nájmu stavby stavbou místní komunikace třídy č. III., ul. 

Myslivečkova, p.p.č. 169/1, ul. Ve Stráni, p.p.č. 525/1, k.ú. Vaňov. 

 

2. Správce se zavazuje přenechat investorovi k dočasnému užívání část stavby dle situace 

akce „UL, ul. Dětská, Myslivečkova, Ve Stráni – rekonstrukce vodovodu“ uvedené 

v odst. 1 takto:     

        

V. etapa     celkem 42,3 m
2
    14.6. – 20.6. 2017 

    

 výkop v MK č.p. 13/24 ul. Myslivečkova ke křižovatce s ul. Ve Stráni  

47 m x 0,9 m= 42,3 m
2
 



 2 

 

Výpočet: 7 dnů x 5,-- Kč sazba x 42,3 m
2
 = 1 480,50 Kč + 50% 740,25 = 2 220,75 Kč 

 

VI. etapa     celkem 73,8 m
2
    21.6. – 31.8. 2017 

    

 výkop v MK od č.p. 87/6 ul. Myslivečkova – ul. Ve Stráni do křižovatky s ul. 

Vaňovská  

82 m x 0,9 m= 73,8 m
2
  

Výpočet: 72 dnů x 15,-- Kč sazba x 73,8 m
2
 = 79 704,-- Kč + 50% 39 852,-- = 119 556,-- Kč 

 

Čl. II 

Změna doby trvání nájmu   

Prodloužení termínu nájmu stavby se sjednává na dobu určitou dle čl. I.  

 

Čl. III 

Výše a splatnost nájemného, způsob jeho úhrady 

1.  Výše nájemného se sjednává dle příslušné metodiky správce, za časové období dle článku 

I, tj. za předmět dodatku smlouvy ve výši 121 776,75 Kč.       

2.  Jednorázové nájemné ve výši 121 776,75 Kč je splatné při podpisu dodatku smlouvy. 

Pokud nebude nájemné zaplaceno ve stanoveném termínu splatnosti, je investor povinen 

uhradit za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 3 % z dlužného 

nájemného. 

3.  Nájemné bude hrazeno na účet č.  vedený u Komerční banky a.s., 

pobočka Ústí n.L., var. symbol : 110017, S symbol: 15/2017  

 

 

V Ústí nad Labem dne: 18. 7. 2017             V Ústí nad Labem dne:  

Správce                       Investor 




