
Strana 1 (celkem 2) 

Změna smlouvy o nájmu uzavřené dne 23.4.2007 označená jako 
D O D A T E K č. 10 

 
ke smlouvě OSM/Rek/002/07 

na pronájem části štítové stěny za účelem umístění reklamního zařízení 
 
 
Městská část Praha 9 
se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 – Vysočany 
zastoupená Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části 
IČ:  00063894            
DIČ: CZ00063894 
Bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: 129023-2000910329/0800 
VS: 0341060812 
(dále jen pronajímatel) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
EUROPLAKAT spol. s r.o. 
zastoupená na základě plné moci panem Ing. Romanem Vojtíškem, 
se sídlem Rohanské nábřeží 678/25B, Praha 8, 186 00 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2598 
IČ:         40614832 
DIČ: CZ40614832 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 0406749011/0100 
Identifikátor datové schránky: j4j45si 
(dále jen nájemce)  
 
na straně druhé 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „NOZ“), tuto změnu smlouvy označenou jako Dodatek č.10 

k nájemní smlouvě OSM/Rek/002/07 ve znění pozdějších dodatků 
 
 

I. 
 
Předmětem tohoto dodatku je: 
 

změna stávající doby nájmu  z doby určité na dobu neurčitou. 
 

II. 
 
Text v článku III., odst. 1) se vypouští a nahrazuje novým zněním takto: 
 

1) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 



Strana 2 (celkem 2) 

Smluvní vztah zaniká výpovědí i bez uvedení důvodů nebo dohodou smluvních stran. 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena do datové schránky nájemce. 
 
 

III. 
 
1)  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2) Obsah smlouvy, jakožto i tohoto dodatku může být měněn pouze písemným ujednáním 

obou stran vyjma výjimek smlouvou určených. 
 
3) Dodatek č.10 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
4) Účastníci smlouvy souhlasí s obsahem tohoto dodatku, který sepsali s pravou a 

svobodnou vůlí a na důkaz toho připojují níže podpisy oprávněných zástupců k podpisu. 
 
 
 
      
 
 
  
  
V Praze dne……………..       V Praze dne……………..  
 
 
 
--------------------------         ------------------------- 

      pronajímatel          nájemce 
   Ing. Jan Jarolím       Ing. Roman Vojtíšek 
starosta MČ Praha 9          technický manažer 
 
 
 
 

 

 

 

 

Přílohy:  Plná moc pro Ing. Romana Vojtíška 
 Výpis z OR 


