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Jiřina ŠiěpánkoYá
MaLinolá ul. l7. 10ó
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Smlouvu o nájmu pozemku
(dle Ustanoveni § 6ó3 a násl. obča$kéhozik.)

čt{nek 1

(]vodní ustinovení
Prorrarimatel ie vlasm{leú

pozeEkl

č, párc. 28oo (zast. plocha a Dri4voří) o

ViTřle

22 mr a

..,.Átu c- :iqs (osurni ;Iocha - zeleň, o celkové yýrBďe 412l m', Pozemek je zapsán !e
'oio-ecrr ororraiimatete v tátastru nemor,itostí vedeném katasurihim ,iřadem sťedočeského
i"j"_ poÓ"is,é prr,u - zÁPad fla Lv č. l o0ol - pío káEsft,l-Dí ú2€mí a mě§lo Dobřichovice,
?ř€dmět
|/

čIínek2

nújmu

celýpozemek č,2800 a čás! pozemkLr č,2?9c Ýe ýýměře
Prcnaiímatelpronaiímánijemci
'Dod;
7 l ] ;'_ a lo
otánku íozdélenipozem}u č. 2799 mezi jedDotlivé Dájemce, krery ie
nedílnou souiastJ ré-ro srnlouvy, eá$ pronajimaDého poz€mku č, 2792je v rovinalé čásli
o€dná

se o

l4l

ln7) a část se oacbá,.i ve svažitéčásti (j€dDá

s€ o 572 rn') po7em}u,

2i Pronaiir§atel pronajiltxi !,ijeúci pozemky dle odst, 1 včetnl veškerých součástía
úva]é
;iG;*i izeimáoa re.Úcte ; jiné vybaveni pozeínků,kabelové rozvody,
pozemt<ové úpnvy, Tozvody inženýTských ď{i, §tromy a keŘ. přjježdové a přistupové
koílunikace a pod.) (d,álejen předDěl níjmu).
3l Nájemc€
41

prohlašuje, ž€ j€ §eaámen

§

technickýrn i Pnivnífu §tavem předritělu nájmu,

Proúajímarel prohtašuje, že je opnáWěD přEdmět íájmu nájemci pŤonajmour, Pronajimat€l
práva než
oronásu;e. ;e na nemovitoíech neváZnou ádfti !ěcná bí€mena, jiDá záuvnl
'uvedelui-vpředóozim odstsvci. ani jiná pTáva či povi osti v€ Prospéch lietlch osob,
kďá by bránih nÁjemci v Ťádném uávání před$ětu nájňu v souladu s louto smlouvou,
tímto př€dmět náj u včetnéiĚech součásť a pňslušeD§tvi př€bírá do uávání za
níže§tanov€ných podríjlnek.

5i Nájeolc€

hiip§://mé 1,9r.9Ie,coíi/m ailitiOH abdŘeiu",'"c 5%A1]]l]

54ežlldyn'B'?p{dellú= 1

111

sksé 2rlm524(e).Gip

2113

ť]l,í*:i,,1
Útci írl;,nl
Natjen,].e

buiE piedněL

ájn1u

už]!al t xartůn:

r:. itelá i.

a]

pozemek č, 280il ]e Za.šižÝěn sievbo!: r.kieaini chat;.

b)

pronajalou aásr pozelllklr č, 2799 bu.ie nájemce Použivat pcťZ§ k piislup. k
:ekééčnichatč, L lekrea§i své a lodi.,y. k řslováni zahradnich plodir prl s-;o; i
spúiiebtr, Nájemce Zde nesmi stávěi žádnésralby béZ předch..zihc so,,]Liasu

vLalrdct\,j náien]ca

;.

31,.

!,-

proĎajímál..|ť

Óánek 4

Doba n{jeu a ukončenísmluvrího i?tihu
1l Nájernní vztat! založelrý touto smlowou je Uzá},ielr na dob8 rcurčitou.
2!

Nájetnnr vztAhje možnéukončií:

a)

vájefiJ}o§ pi§emnou dohodou smltlvnich stran kdykoli Ehem trvani nijemního
!žtaiu,

b)

výpovědí některé z€

b)

nájemce budg

§í

u\Dích stran.

3i Pronajimáel je opťa,!Ť& ukončit tuto srDloul,u v Připad€, ř:
,) předmět nájíru bude nájemcem užívá! Ý rozpoí! § íčelemnájúu a touto §í ouYou
a Dájernce neod§tBni ál,adný §lav aIli ve lhúrénejméně 45 dnů ode dle doručeni
pisemné ii?,/y pronÁjírbatelě,

v

v prodleDí s pLac€rím nijeťúého,k€ťé bude delšínež 3 mě§ice, a
byl-Li p.onajímaleleú na toto prodlení píseríně upozoúěn a v přirněřgné lhůtě v
upozoměnj §tsnori,ené neučinil úpía!.u,

takovém připadě Ýyzve plonajíÍlai€l &ijeece k od§traněni sl9vby chaly a rTklženl

prolajatých pozemků.

obě strany jsou opíavnětry tuto smloulrr rypová& (ripovědní lhůtá je jeden rok a
počíná běž€r pívnímdnem měsic€ i]á§]edrrjiciho po doručeni pi§emné ť"ovědi dr.hé
súlu\,Ťístra],tě) i bez ud,iní důvodů.

5i Nájemce je poviBal předmět í.ijmu v_vktidit a odslraiir veškgé§lavby do 3 měsiců po
ukoŇeni platas§ti smtoury a \Yk]iz€uý jej př€dat formou před.i!,aciho pŤotokolu
pronajímateli, nedohod8ouli se sí uvni sřanyjiriak.

čK!€k

li

5

rlhrrd.
Nájemné za piEoílěi fuijmu s€ §taloví.dohodou stía[ taklo: najemne pozernku
/astaYěného ýavbou chaly _je 20.- Kc Za m'a lok nóemné rovioalé áisti pozenrliu č,
2799 1e 20.- Kč za n? a rok a náj€rmé §vážité čá§ii pozelekl č. 2?99 je 10,- Kč za m2 a
rok, Ro&í nijemné předměnr &limu ěini 8,980,_ Kč, čtvítl€eú §plátky čini 2.245_- Kč.
NájerĎíé a j€lto

Nájemnéje splabé čílTtletně,ato vždy do 15. ledna 15. dubna, 15. čeťveEcea do 15.
řijna dádého řoku, a 10 b€áotovoslně na účetpíoítajimatele uvedený v 7áhlaví téio
smlouvy_
Nájemce je oprávněn 7yýšit každý fi]k najemné o jeduu pololinu sliilem piimané mir/

in0dc€, zťelejnénou csu. pokud

úiía;nílace plekoli lrarici 2

%.

za zÁkJd

pto

va]orizaci lýše nájemného v danérn roc€ bude použto Ýždy nájeínné stanovené přo ď€tí

tli.
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1]1

čt!.tleli přčdchoziho íok'J, Nájemné bude ulraveno !ždy s ťlčinnosli,rc] kvěn12 danéllo
roku Jest]iže do lohoto data neoznámi nájemce písemně změnu výše nájmu náje;rlci,
7ů5tává náJemné nczměněno a nenímožnéje]navíšiizpétnč

I

ČHnek ó
přÚDsiímstel€
poYinDo§ti
Právr á
je
řádný a nerušený výkon rr.ájemních práv ná.jemce po celou
Pronajimatel
-nájerrnihopovinen zajistit
lztahu, ato z€jmérta tak, aby bylo možllo do§álmout jak ličeiu t€to
dobu
smlourry, tak i učelu užrárri Pfudmětu této smlouiT.

PŤonajímatel má píávo v§toupit na pronajsiý pozemek po písem.!émupozorírěni d&]é
níjemcj íejmeně lýden př€dem, a to za úč€lem konaoly sta}u pozeEůů ajejich užiýání,

člátrek 7
Prdvr r poviBnosti náiérBce

Il

Náj€mce

se zavazlje:

s tou1o §ííouvou, zejména v souladu s čl, ] teto
plamými právnimi předpisy a přístušnými povolenimi

a)
'

užívat předruět Eijmu v §ouladu

b)

hradit pro!ájímateli ládně yčá§ veškeíéplatby touto smiouÝou §jedlarté, zejména

c)

udržlval předúět nájruu v ŘidnéB §tawl p€čovat o zřízenou zeleĎ od§t€ňovat
sYýe nikladerE škody !žnitléna Pfudmětu nájmu

d)
e)

smiouvy, vsor aáu
šátnich oI8áBů,

s

nájemné dle čl- 5 této §nlouvy,

v připadě rnimoŘ!.uých událosíí Gožrir, havárie) jednat ták, aby ?2biánil
dalšlch škod n€bo zvětš,.nl škodyjř vznfié,

laiku

umožúitprondímate]i nebo jlrn povědené o§obě po pledchozíh i}Ťozuměrti
náieÍIce přisbrp za účeleínkonhqly zpúsobu užYiiní a síavu předmětu !.ájmu
Dltri! Dovinnosti uložfiépronajimaleli jako vlastnikovi na základě právnich
pt"apl"o * us"tu poza.ni ochíany. hygieny. ochrany ávohlho pr§středi. včetně
ilklidu v okoll předúětu nájínu,
ke dni vyk]izcní od§tranit z předmětu náimu veškeé§tavby a jiná z,,iizení, kt6,á
pronajímáel umísiil Da pozemku.

2/

Nájemceje oprávněn:

a)
b)

c)

po dobu platno§ti iáo §í ouvy c€tý předrnět nájmu, včetně jeho součÁti a
příslušenáí,nepřeažitě, řádně a lte&šeně užíva!v souladu s toulo smlouvoú při
iouč:sném respekování prárnich předpi§t Če§ké.€publ&y,

píovádět šta\'óni

zikoíem a pouze

úpT

avy a práce trvalého charal(eru v §ouladtr se stavebnJ

po předchozím souhlasu ptonajímatele,

provádět §tavební úpraly a oprary odpoýidajici rámci bčžnéúdižby bez píojednáni
s pronaj ÍmatelerD,

čEnek 8

ostat!í uj€dňóní

t/

Tato smlouva nab!'vá platnosti dnem podpi§u oběma
1.Iedna2013.
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Ncplalnoj1, č; nepr.,ledil.hos! j edllclln nťbs \jc- usl]nroÝšni !úto Sml.D\_} tlťlr)á !l;! n:
ličinco§t Zb},tku 1é1o §ln]ouvy Na mino \epl;baho ]rčbo n€plo\ eé ileljtéhD ujlanoT ení
budť srn]u\ nilr:j strarami sjednáno lako!é uslalov.ní. kteň budc n€j\.ícc odpoljda1 úaelu
télo Smlouvy,
1]

Táto sm]ouvá mťtže blt doplněm nelra měněna ].n Pi§emnÝmi a iádné čis]ovenýir;
dodalky, kleré budott podep$n! oběma straiami létó sm]ouv},

5,' 'ralo Sm]ouYa j. vyholoYena --c 2 3xempláii.h s platnostj origjnál!. z nrchž každá ze
sn uv.í.h stren obiž' l v}holoYeni

6'

SmlulŤi strany prohlašu,jí. že si slniouvu vč€mě jejjch přiloh přec.tl], Jejimir obsalru
porozuměl),, sjejin le\iern souhta§i, na důkaz čehožpřipo_iuji slatu!ár|jch Záslupci oh]u
§niuvních stran své \1astn.ručni podpi5!,

V Dobáchovicích, dne

12- p1osinc€

2012

vpraze.dne

a1://
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Za nrčsto
ing,

Pánek
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