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                           Č.j.: MUCH/13190/2016 *MUCHX00XC06F * 
Dodatek  č. 1 

k Pachtovní smlouvě číslo MaP/10696/2014-O 

 
 

 

uzavřený podle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 

uvedeného dne, měsíce a roku 

 

 

Propachtovatel:                    Město Cheb 

Sídlo:           náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20 

IČ / DIČ: 00253979 / CZ00253979 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb 

číslo účtu: 19-528331/0100 

Zastoupený: na základě „Směrnice č. 10/2014 Organizační řád Městského úřadu Cheb“ ve 

znění pozdějších předpisů, Ing. Vlastimilem Habětínkem, vedoucím odboru 

majetkoprávního Městského úřadu Cheb, 

(dále jen „propachtovatel“) 

 

na straně jedné 
 

a 

 

Pachtýř:           Lesy města Chebu, s.r.o. 

Sídlo:           Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 02 

IČ / DIČ: 27965911 / CZ27965911 

Zapsaný:              u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 19045 

Zastoupený:              Bc. Davidem Váchalem, jednatelem 

(dále jen „pachtýř“) 

 

na straně druhé 

 

tímto Dodatkem č. 1 provádějí následující změnu platné pachtovní smlouvy : 

 

Článek 1.  

Úvodní ustanovení 

 

Na základě usnesení Rady města Chebu číslo 381/15/2014 ze dne 21.08.2014 byla výše 

uvedenými účastníky uzavřena Pachtovní smlouva číslo MaP/10696/2014-O na dobu 

neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 10.10.2014 o pachtu nemovitých 

věcí – pozemků, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu 

pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, na listech vlastnictví č. 1 pro obec Cheb, 

č. 80 pro obec Pomezí nad Ohří, č. 98 pro obec Poustka, č. 114 pro obec Poustka, č. 142 pro 
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obec Třebeň, č. 236 pro obec Aš, č. 240 pro obec Aš, č. 273 pro obec Aš, č. 412 pro obec 

Lipová, č. 429 pro obec Skalná, č. 644 pro obec Skalná, č. 694 pro obec Františkovy Lázně, č. 

3897 pro obec Cheb, č. 3955 pro obec Pomezí nad Ohří, v registrovaných výměrách v součtu 

2 138,3 ha za účelem realizace lesního i vodního hospodářství v rozsahu plné správy 

majetku. 

 

Článek 2.  

Předmět dodatku 

 

V souladu s ustanovením čl. 1 a čl. 2 pachtovní  smlouvy mění propachtovatel po projednání 

v Radě města Chebu výměru předmětu pachtu. Rozšíření předmětu pachtu nemovitých věcí  

 pozemku parcelní číslo 483/1 druh pozemku: lesní pozemek, využití: pozemek určený 

k plnění funkcí lesa o výměře 47860 m
2
 

 pozemku parcelní číslo 430/1 druh pozemku: lesní pozemek, využití: pozemek určený 

k plnění funkcí lesa o výměře 832 m
2
 

 pozemku parcelní číslo 430/2 druh pozemku: lesní pozemek, využití: pozemek určený 

k plnění funkcí lesa o výměře 291 m
2
 

 pozemku parcelní číslo 460/2 druh pozemku: lesní pozemek, využití: pozemek určený 

k plnění funkcí lesa o výměře 1511 m
2
 

 pozemku parcelní číslo 466/2 druh pozemku: lesní pozemek, využití: pozemek určený 

k plnění funkcí lesa o výměře 5078 m
2
 

všechny v katastrálním území Dolní Hraničná včetně jejich součástí a příslušenství bylo 

schváleno usnesením RM č. 71/2/2016  ze dne 04.02.2016.  

 

 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání pachtovní smlouvy zůstávají v platnosti a jsou neměnná. 

2. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě nabývá platnosti i účinnosti připojením posledního podpisu. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pachtýř a tři propachtovatel. 

 

 

 

 

 

 ……………….............……. ……………….............……. 

 Město Cheb, v plné moci Lesy města Chebu, s.r.o. 

 Ing. Vlastimil Habětínek Bc. David Váchal 
 vedoucí odboru majetkoprávního jednatel 

 Městského úřadu Cheb 

   

 


