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DODATEK Č. 38 
KE SMLOUVĚ O NÁJMU, PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBĚ VEŘEJNÉHO VODOVODU A KANALIZACE 

ZE DNE 23. LEDNA 1996 
 

uzavřený na základě usnesení Rady města Plzně č. 1188 ze dne 23. 11. 2017 

 

 

čl. 1 

Smluvní strany 

 

pronajímatel:  Plzeň, statutární město 
adresa:   Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00 

IČ:   00075370 

zastoupené:  primátorem města Plzně Martinem Zrzaveckým 

bankovní spojení:        

číslo účtu:                    

 

ve věcech souvisejících s výkonem práv a povinností z této smlouvy zastoupeno: 

                                    Odborem správy infrastruktury MMP   

sídlo:                           Malostranská 143/2, Plzeň, PSČ 326 00 

zastoupen:                   Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru 

dále jen „pronajímatel“ 

a 

 

nájemce:  VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
sídlo:   Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 326 00 

IČ:   25205625  

zastoupena: předsedou představenstva Mgr. Pavlem Šindelářem a členem 

představenstva _________________________ 

bankovní spojení:        

číslo účtu:                    

dále jen „nájemce“ 

 

 

čl. 2 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 

kanalizace, uzavřené mezi smluvními stranami dne 23. ledna 1996, ve znění pozdějších 

dodatků (dále jen „Nájemní smlouva“) je změna předmětu nájmu.      
 

 

čl. 3 

Změna předmětu nájmu 
 

1. Smluvní strany rozšiřují ve smyslu ustanovení čl. 9 Nájemní smlouvy předmět nájmu o: 
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a) „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa“  
 

SO 01 Kanalizační sběrač a SO 02 Připojení Koterova na pozemcích p. č. 189/1, 192, 193, 

223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 290/1, 780, 797, 798/1, 

824/5, 829, 830 v k. ú. Koterov a pozemcích p. č. 1222/2, 1385 v k. ú. Božkov. Užívání 

stavby bylo povoleno Odborem stavebně správním MMP na základě kolaudačního souhlasu  

č. j. MMP/165419/17 ze dne 29. 6. 2017 (příloha č. 2). 

 

b) „Rybízovna – Zavadilka Plzeň – ul. Bohuslava Martinů“ 
 

kanalizační stoka a vodovodní řad na pozemcích p. č. 3068/1, 447/3, 447/12, 447/13 v k. ú. 

Bolevec. Užívání stavby bylo povoleno Odborem stavebně správním na základě kolaudačního 

souhlasu č. j. MMP/110021/10 ze dne 29. 6. 2010 (příloha č. 3). 

 

c) „Bytové domy Plzeň – Křimice, lokalita U Statku I. etapa“  
 

kanalizační stoka a vodovodní řad na pozemcích p. č. 1037/10, 1041/6, 1041/106, 1041/107, 

1041/109, 1041/111, 1041/112, 1041/113, 1041/115, 1042/41, 1042/42, 1042/46, 1073/7 v    

k. ú. Křimice. Užívání stavby bylo povoleno Odborem stavebně správním na základě 

kolaudačního souhlasu č. j. MMP/015217/16 ze dne 20. 1. 2016, č. j. MMP/025970/16 ze dne 

3. 2. 2016 (příloha č. 4). 

 

d) „14 RD SPOJMONT Plzeň, Nová Hospoda“  
 

vodovodní řad na pozemcích p. č. 1903/1, 1903/20, 1903/21, 1903/31, 1903/38, 2597, 2608/1, 

2608/6 vše k. ú. Skvrňany. Užívání stavby bylo povoleno Odborem stavebně správním na 

základě kolaudačního rozhodnutí č. j. stav/1170/1/99 ze dne 3. 8. 1999, které nabylo právní 

moci dne 24. 8. 1999 (příloha č. 5). 

 

e) Část pozemku p. č. 1441/4 v k. ú. Černice o výměře 2 730 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha, 

dle GP č. 1566-33/2017 ze dne 29. 5. 2017 nově vzniklý pozemek p. č. 1441/16 v k. ú. 

Černice (příloha č. 6).  

 

f) Pozemek p. č. 1949/3 v k. ú. Chrást u Plzně, o výměře 1460 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

(příloha č. 7). 

 

2. Smluvní strany zužují ve smyslu ustanovení čl. 9 Nájemní smlouvy předmět nájmu o:  

 

a) Pozemek p. č. 2445/2 v k. ú. Skvrňany o výměře 164 m
2
, ostatní plocha, neplodná půda 

(příloha č. 8). 

 

b) Pozemek p. č. 1880 v k. ú. Křimice o výměře 114 m
2
, ostatní plocha, manipulační plocha 

(příloha č. 9). 

 

c) Část pozemku p. č. 6525/1 v k. ú. Plzeň o výměře 88 m2, ostatní plocha, jiná plocha, dle 

GP č. 10951-38/2017 ze dne 23. 6. 2017 nově vzniklý pozemek p. č. 6525/5 v k. ú. Plzeň  

(příloha č. 10). 
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čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 

Plzeň. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží nájemce a tři 

pronajímatel. 

5. Vůle statutárního města Plzně k uzavření tohoto dodatku je dána usnesením Rady města 

Plzně č. 1188 ze dne 23. 11. 2017 (dle přílohy č. 11 tohoto dodatku). Záměr města 

pronajmout vodovodní řady, kanalizační stoky a pozemky dle čl. 3 tohoto dodatku byl 

zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Plzně ve dnech 25. 10. 2017 až 10. 11. 2017. 

6. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že 

dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či 

nátlaku, považujíce ho za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

Přílohy: 

č. 1 - usnesení RMP č. 649 ze dne 14. 12. 1995 

č. 2 - situace Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa“   

č. 3 - situace Rybízovna – Zavadilka Plzeň – ul. Bohuslava Martinů  

č. 4 - situace Bytové domy Plzeň – Křimice, lokalita U Statku I. etapa 

č. 5 - situace 14 RD SPOJMONT Plzeň, Nová Hospoda 

č. 6 - situace části pozemku p. č. 1441/4 v k. ú. Černice  

č. 7 - situace pozemku p. č. 1949/3 v k. ú. Chrást u Plzně  

č. 8 - situace pozemku p. č. 2445/2 v k. ú. Skvrňany 

č. 9 - situace pozemku p. č. 1880 v k. ú. Křimice  

č. 10 - situace části pozemku p. č. 6525/1 v k. ú. Plzeň  

č. 11 - usnesení RMP č. 1188 ze dne 23. 11. 2017 
 

 

V Plzni dne ..........................                         V Plzni dne .......................... 

 

 

 

.......................................................               ....................................................... 

      Martin Zrzavecký                Mgr. Pavel Šindelář 

           primátor města Plzně                                              předseda představenstva 

    Plzeň, statutární město                         VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

 

 

 

        …………………………………. 

           
                    člen představenstva 

                VODÁRNA PLZEŇ a.s.

             


