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Dodatek č. 1
ke

Smlouvě o nájmu pozemku Č. 23/P97 ze dne
27.11.1997

který dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle § 663 a násl. zákona č. 40 i' 1964
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších pi"ed pišů, uzavřeli niže uvedeni účastnici

ldále jen tento dodatekl

· Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ: 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ 70947023
zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni. oddíl Pi". vložka l 14
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001 ldále jen zmocněnec/
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78-2496840247/0100
jednající: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel organizace
odpovědná osoba: Ing. Manín Černík, vedoucí odděleni silniční správy Západ
mobil: 601 592 286, email: cemikmaňin(ä.ksusk.cz

ldále jen pronajímatel Cl účastník či smluwtí strana/

a

· Shell Czech Republic a.s.
se sídlem: Antala Staška 2027/79, Praha 4, PSČ: 140 00
IČO: 15890554
DIČ: CZl5890554
bankovní spojení: CITIBANK
číslo účtu:2044260209/26CO
jednající: Petr Dušek, člen představenstva

/dále jen nájemce či účastník či smlul/ní straria/

Schváleno rozhodnutím OSM KÚ KK č. OSM/N/PO/l34-11-2012

l. Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby al:"tualizacc ldelltifikačlljch údajů obou
smluvních stran a dále- z- důvodu nutnosti upřesnění předmětu pronájmu dle
aktualizovaného zaměření skutečného stavu.

2. Obě smluvní strany aktuali.zují své identiňkačni údaje takto:

Správa a údržba silnic Cheb, státní |)íispěvková organizace, ,je nahrazena svýin
právnini nástupceín:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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se sídlem: Sokolov, Chebská 282. PSČ: 3Š(1 t)4
IČO: 70947023, DIČ: CZ 70947023
zapsaná do obchodního rejstříku Kra.iskao soudu v Plzni, oddíl Pr, vkžka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2'001 Málejen mlocněMec,"
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pQbočka Karbvy Vary
číslo účtu: 78-249684024'/0100
jednající: Ing. Zdeněk Pavlas. ředitel orga[lizace
odpovědná osoba: Ing. Martin Ce]7lik. \'e(lL)Llcí oddělení si|l?iCní správy Západ
mobil: 601 592 286, email: cemik.n]al"tilľ@k$ljsk.cz

a text ,,SŮS Cheb" uvedený v původní slnlou\'č c) náiniu poz.cmku se nahra"íuje textem
,,pronajímatel".

Shell Czech Republic a.s. aktualizuje své iclentifikační údaje takto:

Shell Czech Republic a.s.
se sídlem: Antala Staška 2()n/79, Praha 'l. PSČ: 140 00
IČO: 15890554, DIČ: CZl 5890554
bankovní spojení: CITIBANK
číslo účtu:2044260209/2()0()
jednající: Petr Dušek, člen představenstva

3. Z výše uvedených dův(,)(lů se ruší původní 7l?ělli ČI. l. Předničt l)ronáj]nu a nahrazuje se
zněním novým:

[.
Předmět pronáilnu

Pronajimatel, který vykonává tna.jetkm'ou správu p.p.č. 2299i'l (silnice ITL? 14) o cclkow'
výiněře 13327 m', zapsané u Katastrálního úřadu v Chebu jako silnice/o$[auli plocha na
LV Č, 934 v k.ú, Cheb, přenechává dočasně do näjlnu niijcmei část této pozémkově parcely
o výměře 412 m' pro provozc)\'ání čerpací staňice n' l'ů!mhu dle vyznačeně Éjochy uv®ené
v příloze tohoto dodatku.

4. Dále se v ČI. {[. Cena nájTnu ruší celá ]. včta ve znäii' ,,C.élková É)k)cha ])r()naji]nallých
pozemků činí 472 m2" a nahrazuje se 7.11alil]) nu'·'ým ,.Cdková pkcha prol1ajil]]aj)él1o
pozemku činí 412 1Tl2".

S. Ostatní ustanoveni původní snúouvy q nájnni pozemku se nemění a zůstávají v platI1Qsti.

6. Nájemce se dále zavazuje pronajílnatelj uhracjit nákLady na zajišt@ní přesného geo.d'etického
7,aměřeni předmětu pFonáj'n]u 2nracovaj]'eho fimiou Geonia C.h.eb S.ľ.O. (viz 'Příloha) ve
výši 2.400,- Kč. Tato částka bude pronajimatelem vyfakturovám a nájemcem uhrazena
společně úhradou ceny nájmu za rok 2013.

7. Teuto dodatek č. l ke Smlouvě o nájmu nc)zelnkll č. 23/P9? je platný dnem jeho podpisu
občma smhívními stranami a nabývá ůčil]no$(i cIne l .I .201 3,
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l' 7 8. Účastníci této smlouvy prohlašují, Že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a

svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tisni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na
důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy:

Příloha: Zaměřeni skutečného stavu a stanovení výměry firmou Geoma Cheb s.r.o,

V Praze dne
22 -11- 2012

V Sokolově dne . ..

Za nájemce: Za pronajimatele:

údržbu
krxje.

') ? F'N" tik i)'?
'C :{)'M"í:)Ĺ

Petr DuŠek
člen představenstva
Shell Czech Republic a.s.

Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarjkého krqje,

příspěvková organizace


