
-2- 

 

 

 

DODATEK č. 3 
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8.2001 v žst.Plzeň hl.n. , mezi 

níže uvedenými stranami č. smlouvy u pronajímatele: 18/03, 

č. sml.u nájemce v SAP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Smluvní strany: 

České dráhy, akciová společnost 

se sídlem: Nábřeží L. Svobody 12/1222, Praha 1, PSČ 110 00  

IČ : 70 99 42 26 DIČ: CZ70994226 

Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039  

Zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Organizační složka: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Variabilní symbol: 2548001803 

Kontaktní adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

(dále jen pronajímatel) 

a 

Česká spořitelna, a.s. 

se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62 , PSČ 140 00 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 

IČ : 452 44 782 DIČ: CZ45244782 

Osobní kontakt a dodací adresa pro poštovní zásilky: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen nájemce) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 516 občanského zákoníku, v platném zněm tuto 
dohodu o změně závazku: 

I. 

Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 1.8.2001 smlouvu o nájmu plochy pod bankomatem v žst.Plzeň hl.n., ve znění dodatku 

č.l ze dne 30.1.2003 a dodatku č.2 ze dne 26.8.2005 

II. 

Smlouva o nájmu plochy pod bankomatem uvedená v čl.I této dohody o změně závazku se mění a doplňuje takto: 

1) ČI.VI. Doba nájmu: se mění a doplňuje takto: 

1. Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od l. srpna 2006. Výpovědní lhůta je tři měsíce. 

EU. 

1. V rozsahu doplnění sjednaného v této dohodě o změně závazku vznikají závazky nové a to vedle závazků ze smlouvy o 

nájmu plochy uvedené v čl.I této dohody. V rozsahu změn sjednaných v této dohodě o změně závazku zanikají původní 

závazky ze smlouvy uvedené v čl.I a nahrazují se závazky novými. 

2. Tato dohoda o změně závazku nabývá platnosti po podpisu nájemcem a pronajímatelem a účinnosti dnem 1.8.2006.. Je 

sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží nájemce i pronajímatel.  
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V Plzni, dne: 14.6.2006 

 
 

3. Tato dohoda o změně závazku označená jako dodatek č.3 je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o nájmu plochy 

uvedené v čl.I této dohody o změně závazku. 

4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy: splátkový kalendář na r.2006 - č.2 

V Praze dne14.7.2006 

 


