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Krajský úřad 
 
Číslo budoucího prodávajícího:                                
Číslo budoucího kupujícího:  
       

 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ  Č. 

18/SML4635/SOSB/MAJ 
uzavřené dle ustanovení § 1785 a násl. a § 2079 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 

Smluvní strany 
 
Budoucí prodávající: 
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 5512232/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz 

475 657 407, 475 200 245 
a 
Budoucí kupující: 
HET spol. s r.o. 
Sídlo: Ohníč čp. 61, PSČ 417 65 
Zastoupená: Pavlem Eliasem, jednatelem 
IČ: 43223168 
DIČ: CZ43223168 
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 5007005966/5500 
Zástupce pro věcná jednání:  
E-mail/telefon: 
 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 889, pod sp. zn. C 889 
 

                                              

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Č. 

18/SML4635/SOSB/MAJ 

(dále jen dodatek“): 

 I. 
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Předmět dodatku 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí prodávající uzavřel dne 5. 8. 2020 Kupní smlouvu 
č. 20/SML5344, na jejímž základě se stal výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23 
o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Roudnice nad 
Labem, dohodly se smluvní strany na tom, že čl. I. Předmět budoucí koupě Smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní č. 18/SML4635/SoSB/MAJ se ruší a nahrazuje se textem 
následujícího znění:  

„Budoucí prodávající je:  

- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 4218/1 o výměře 22865 m2, druh pozemku: ostatní 
plocha, způsob využití: silnice, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad 
Labem, zapsaném na listu vlastnictví č. 2496 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Litoměřice. Výše specifikovaný pozemek se nachází pod komunikací č. 
II/240, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje, příslušnost hospodařit s majetkem kraje 
vykonává: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, 

- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná 
půda, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaném na 
listu vlastnictví č. 3187, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
pracoviště Litoměřice,  

(všechny shora popsané pozemky společně dále jako „předmět budoucí koupě“).“  

2. Ostatní ujednání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 18/SML4635/SoSB/MAJ zůstávají 
beze změn. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
………………. ze dne ………….. 

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá ze 
stran obdrží po jednom.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

 

 

 
V Roudnici nad Labem………………  V Ústí nad Labem………………… 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Budoucí kupující     Budoucí prodávající 
HET spol. s r. o.     Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého       
                                                                                 kraje              
 
 
 
 
  


