
 

DODATEK Č.1 

KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č.148/2017 

uzavřený v souladu s ust. § 2079 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) 

 

 

Městská část Praha – Ďáblice 

zastoupená starostou Ing. Milošem Růžičkou 

osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: Mgr. Simona Dvořáková 

se sídlem Květnová 553/52, Praha –Ďáblice 

IČ 00231266 

bank. spojení: 9021-501855998/6000 

dále jen „Prodávající” na straně jedné 

 

a 

 

J.D. 

 

L.M. 

dále jen „Kupující“ na straně druhé 

 

 

Čl. I. 

Změna znění smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na změně dodatku tak, že v Čl. 2. „Předmět převodu“ se 

zpřesňuje číslo pozemku a nově tento článek zní takto:  

„2. Předmět převodu 

 

Prodávající touto smlouvou prodává a předává Kupujícímu část pozemku parc. č. 180, který 

je zapsán na LV 860 pro k.ú. Ďáblice, obec Praha, vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu, 

katastrální pracoviště Praha (o výměře 17 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha) označený 

dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku ze dne 20.5.2017 vypracovaného Ing. 

Tomášem Mrvíkem, jako pozemek parc.č. 180/4 a převádí na Kupujícího vlastnické právo 

k této nemovité věci a Kupující tuto nemovitou věc od Prodávajícího za podmínek touto 

smlouvou stanovených do svého vlastnictví kupuje a přijímá. 

 

6. Vklad vlastnického práva 

 

Kupující nabývá vlastnické právo k převáděným nemovitým věcem vkladem vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. Smluvní strany se zavazují, že současně s podpisem této kupní 

smlouvy podepíší návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. Návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch Kupujícího 

k nemovitým věcem podá Prodávající neprodleně po podpisu této smlouvy a uhradí poplatek 

s tím spojený.“ 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 



1. Ostatní ustanovení, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží “Kupující“, 1 “Prodávající“ a 

1 „Katastr nemovitostí“. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Schválila RMČ č. 83 dne 13.11.2017. 

 

V Praze dne   14.11.2017 

 

 

 

 

 ___________________________      ____________________________ 

      Prodávající     Kupující 

 

 

 

 

                                                                                       ____________________________ 

                              Kupující 

 


