Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Obec Velké Přílepy, se sídlem Velké Přílepy, Pražská 162, PSČ: 25264, IČ: 00241806,
zastoupená starostkou Věrou Čermákovou
(dále jen „obec“)
a
Art&Kri, s.r.o., IČ: 26208814, se sídlem Halasova 721, 252 64 Velké Přílepy, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 79882, zastoupena
Nataliyí Beznosikovou, jednatelkou
(dále jen „žadatel“)
tento
DODATEK Č. 1 K PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ.

1.

2.

I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2017 plánovací smlouvu upravující podmínky realizace
záměru žadatele vybudovat obytnou zónu v lokalitě „U Hájnice“ v obci Velké Přílepy
(dále též jen „Smlouva“).
Smluvní strany posléze zjistily, že provedení mlatového chodníku a zeleného pásu
způsobem propsaným v čl. III. odst. 7 písm. d) a čl. III. odst. 7 písm. e) Smlouvy se jeví
jako neefektivní, a proto se dohodly na změně Smlouvy, jak je popsáno dále.

II.
Změna Smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně závazku žadatele ujednaného v čl. III. odst. 7 písm. d) a
čl. III. odst. 7 písm. e) Smlouvy tak, že žadatel místo závazků uvedených v těchto
ustanoveních Smlouvy:
a) vybuduje mlatových chodník (odlišně od jeho podoby zachycené v původním znění
Smlouvy a jejích přílohách) tak, jak je to zachyceno v příloze tohoto dodatku, a
b) zřídí způsobem zachyceným v příloze tohoto dodatku pěšinu spojující nově zřízený
mlatový chodník s lesní pěšinou nacházející se na pozemku p.č. 82/2 v k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep, a
c) na konci mlatového chodníku v místě, kde tento bude přecházet v pěšinu podle písm. b)
osadí dvě lavičky a odpadkový koš, a
d) na zbytku pozemku p.č. 80/6 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep (v rozsahu, v jakém není
dotčen jinými úpravami, a v rozsahu, v jakém se na něm nenacházejí vzrostlé stromy,
převážně jasan ztepilý) zřídí zelený pás.

1.

2.
3.

III.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem
výslovně dotčena, se nemění a zůstávají nadále v účinnosti. To se dle dohody smluvních
stran týká především ustanovení sedmého odstavce v čl. III. Smlouvy vyjma jeho písmen
d) a e).
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na
důkaz proto připojují své podpisy.

Příloha: situační plánek s vyznačením podoby mlatové cesty, pěšiny a zeleného pásu
Velké Přílepy __________________________

_________________________
Obec Velké Přílepy
Věra Čermáková, starostka

_________________________
Art&Kri, s.r.o.
Nataliya Beznosikova, jednatelka

DOLO ŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Obec Velké přílepy ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že
u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany obce Velké přílepy splněny veškeré zákonem o
obcích v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě
předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušnými orgány obce, které jsou obligatorní pro platnost
tohoto právního jednání.
Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ....... na ..... jednání zastupitelstva obce
konaném dne .........

________________________
Obec Velké přílepy
Věra Čermáková, starostka

