
Dodatek č. 1  
ke smlouvě o provozování Lanškrounských Adventních trhů 

2016 - 2018  ze dne 01.08.2016  
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“) 

 
 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

 
1. Objednatel:      

Název: Město Lanškroun 
Sídlo: nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město   
PSČ: 563 01 Lanškroun 
Identifikační číslo: 00279102 
Telefon: 465 385 290 
Číslo účtu: 19-2725611/0100 
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým 
 

2. Provozovatel:       
Jméno a příjmení/firma: Milan Nastoupil  
Sídlo: Poděbradova 627, 563 01 Lanškroun 
Telefon: 775148341 
E-mail: m.nastoupil@centrum.cz 
Identifikační číslo: 63197235                            DIČ: CZ7610093689 
Číslo účtu: 107-7298140277/0100 
Zastoupený: Milanem Nastoupilem 

 
(objednatel a provozovatel dále též společně jako „smluvní strany“) 
 
 

I. 
Předmět dodatku č. 1 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je zrušení článku IV. smlouvy o provozování Lanškrounských 

Adventních trhů 2016 - 2018  ze dne 01.08.2016 (dále jen „smlouva“) a změna přílohy č. 1 

smlouvy – Situačního plánku s graficky vyznačením prostorového vymezením místa pro 

adventní trhy. 

2. Článek IV. smlouvy se tímto ruší a bez náhrady vypouští. 

3. Příloha č. 1 – Situační plánek s grafickým vyznačením prostorového vymezení místa pro 

Adventní trhy, který je nedílnou součástí smlouvy se nahrazuje situačním plánkem s novým 

grafickým nákresem prostor pro adventní trhy. 

 



II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

vyhotovení obdrží provozovatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv Ministerstva 

vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 

5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškrouna usnesením č. 618/RM/2017 ze 

dne 13.11.2017.  

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Situační plánek s grafickým vyznačením prostorového vymezení místa pro Adventní 
trhy 

 

 

V Lanškrouně, dne:                                                                       V Lanškrouně, dne 

 

 

       Objednatel                                                                                    Provozovatel 

Mgr. Radim Vetchý                                                                             Milan Nastoupil  

  starosta města 

 


