
DODATEK č. 1 

OBNP 3/56/06/1704/Sm 
S/230/97 

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené podle zákona č. 1J6/90 Sb. 

dne 13. 1. 1997 pod č.j: OBNP3/763/l 704/96/Sm 

ul.: Vinohradská 98 čp: 1704 Praha 3 

1. 
mezi smluvními stranami 

1) Pronajímatel: 

Městská čá.::t Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 
zastoupená starostou panem ing. Tomášem Mikeskou 
(dále jen pronajímatel) 

Kamila M i r o v i č o v á 

zástupce dle p] né moci ze dne 1. 6. 199 5 

a 

2) Nájemce: 

Paní: 

Titul: Jméno: Příjmení: -
vykonávající činnost na základě živnostenského listu vydaného ObÚ M. č. Praha 9, dne 
5. 8. 1996, pod č.j. 5177/93!F/VO/LU/Z3 

bytem: 

rodné číslo: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen nájemce) 

tel.: 

rč : 110333909 

DIČ: ---



II. 

Na základě oboustranné dohody smluvních stran a po udělení souhlasu Rady městské části 

Praha 3, usnesení č.: 74 ze dne 1. 2. 2006 se mě1ú shora uvedená smlouva takto: 

1. Nájemce: 

bytem 
IČ 17033390 

a 

a 

2. Pronajímatel: 

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 
zastoupená panem Milanem Českým, 
starostou Městské části Praha 3 
(dále jen pronajímatelj 

III. 

RČ-, 

Tento dodatek nahývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
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