Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o směně nemovitostí č. VJ-16/2015
(dále jen „smlouva“)
Uzavřená dle ustanovení § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), mezi
níže uvedenými stranami:

Číslo tohoto dodatku: VJ-310/2018
Vlastník pozemku:
Ludmila Kollertová
trvalé bydliště:
datum narození:
na straně jedné

Zájezd 47, 552 03 Česká Skalice
18.12.1952

a

Stavebník:
Obec Velká Jesenice
se sídlem:
IČ:

552 24 Velká Jesenice 200
00273163

zastoupená:

Petr Jeništa, starosta

dále jen „obec“
na straně druhé
Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva o budoucí smlouvě o směně nemovitostí č. VJ-16/2015, ze
dne 2.6.2015 se mění takto:

V Článku 4 se odst. 4 rozšiřuje a nově zní takto:
Článek 4
Dohodnuté podmínky
4. Vjezd na pozemek vlastníka p.č. 1479/1, příčně přes stezku, po jejím vybudování nebude nijak
omezen, neboť stezka bude veřejně přístupnou komunikací a vjezd na pozemek je řádně povolen a
schválen a na tomto statutu se nebude nic měnit. Toto bude zajištěno tak, že na části pozemku
předávaném vlastníkem obci a v této smlouvě zmiňovaném jako „zábor Z1“ bude vyznačeno a
zapsáno věcné břemeno příjezdu a přístupu na pozemek 1479/1 pro jeho majitele a uživatele. Toto
věcné břemeno bude vyznačeno v místě stávajícího vjezdu.

V Článku 5 se mění v odst. 2 takto:
Článek 5
Závazek na uzavření Smluv
2. Obec se zavazuje požádat vlastníka o sepsání směnné smlouvy nejpozději do 31.12.2019.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny

Závěrečná ustanovení
1.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá strana obdrží dvě
vyhotovení.
2.
Ostatní práva a povinnosti tímto dodatkem č. 1 smlouvy neupravená se řídí zákonem č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník a dalších dotčených právních předpisů ČR.
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3.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze
smluvních stran.
4.
Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo projednáno Zastupitelstvem obce Velká Jesenice dne
……………….a schváleno usnesením č……………….

V …………….. dne ………….

Ve Velké Jesenici dne

...........................................…….
vlastník
Ludmila Kollertová

……....................................……..
za obec
Petr Jeništa, starosta
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