DODATEK Č. 1
K plánovací smlouvě podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Uzavřené dne 15.1.2010 mezi smluvními stranami NEW DILAC CZ, s.r.o., S.K.Neumanna
440, 541 01 Trutnov, IČ: 275 069 41, zastoupená : Ing. Vilémem Fischlem, jednatelem a
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov, IČ: 00 278 360, zastoupené: Mgr.
Ivanem Adamcem, starostou.
Na společnost LOM Babí, a.s., se sídlem U Hřiště 640, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov,
IČ 275 06 983 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku vnitrostátní fúze
sloučením jmění zaniklé společnosti NEW DILAC CZ, a.s., se sídlem S. K. Neumanna 440,
Kryblice, 541 01 Trutnov, IČ 275 06 941.
Níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1
LOM Babí, a.s.
U Hřiště 640, 541 02 Trutnov 4
IČ: 275 069 83
Zastoupený: Ing. Vilémem Fischlem, předsedou představenstva
(dále jen „žadatel“)
a
Město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00 278 360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: 124601/0100
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou
(dále jen „město Trutnov“)
Účastníci uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen
„dodatek“), který mění závazky smluvních stran z Plánovací smlouvy ze dne 15.1.2010.
I.
Předmět smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že žadatel nebude provádět
a) dokončení chodníku na p. p. č. 2656/99 a 2656/426, k. ú. Trutnov, a
b) rozšíření stávající komunikace Kiesewettrova v té části, kterou provedl žadatel na
p. p. č. 2656/442, k. ú. Trutnov.
c) S ohledem na odstavec 1 obě smluvní strany shodně prohlašují, že ke
dni podpisu tohoto dodatku jsou veškeré závazky smluvních stran vyplývající
z plánovací smlouvy Trutnov – Červený kopec uzavřené dne 15.1.2010 v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. 2009-328/7 ze dne 21.12.2009,
řádně vypořádány a předmět plnění, tj. veřejná infrastruktura dle čl. I.A, I.B a I.C
plánovací smlouvy, je dokončen.
II.
Ostatní ujednání
1. Tato dohoda je uzavřena v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č.
……………….. ze dne 11.12.2017.

2. Žadatel bere na vědomí, že text Dohody je veřejně přístupnou listinou ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a že město Trutnov jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout
informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie Dohody.
3. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž po podpisu každá ze
smluvních stran obdrží dva výtisky.
V Trutnově dne:
………………………………..
Mgr. Ivan Adamec, starosta

V Trutnově dne:
……………………………………
Ing. Vilém Fischl, předsedou představenstva

