Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě
NíŽe uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

obec Herink, zastoupená starostou obce Karlem Zemanem
sídlo: Do Višňovky 28,25I01 Herink
IČ: 00640140
kontaktní e-mail:podate1na@obecherink.cz'
(dále jen jako "obec ")

kontaktní tel. číslo:602608889

a

obchodní spo1eěnost
FARE INVEST, a.s.

Petrovice, Faradayova 238, PSČ10900, zapsaná u Městského soudu v Praze pod
spisovou znaěkou B Il292 zastoupená nazákladé plné moci Mgr. Barborou Melčovou

Praha 10

-

IČ 27624072

kontaktní e-mail: melcova@icloud.com, gcba@centrum.cz, kontaktní tel. číslo:711659624
(dále jen ,,Investor")
tento

dodatek č. 2 k plánovací smlouvě (dále jen ,,dodatek")

Článek I.

l.

L

2016 Plánovací smlouvu týkajícíse vybudování
infrastruktuťy pťo uzemi oznaěenéjako ''lokalita Slunečná stráň II''.

obec a Investor uzavřeli dne 19.

ČHnek II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně v čl. il odst, 2, který nově zní takto:
2. ,,,,Předmětným choclníkem" Se pro účelytéto Smlouvy rozumí čdst přístupové cesý
(chodník) pro pěšíod pozemku parc. č. 397 směrent k autobusové zastávce podél ulice Do
Višňovky bo její levé straně) o šířce ],5 nt s povrchem ze zámkové dlažby podél p'č. 46/4,
St. 24/5 umístěnéna pozemku parc.č.363/], k.ú. Herink' Schénruticbý plán
46/2
Předmětného chodníku tvoří Přílohu č' 3 této Smlouvy."

a

3, Smluvní strany

se dále dohodly na změně Přílohy č,.3, jejiž nová podoba je obsažena

v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

4

Smluvní strany se dále dohodly na tom' Že Investor zbuduje chodník pro pěší(dále jen

,,Chodník pro pěší")od pozemkll parc' č.38713 směrem k autobusové zastávce podél a na části
pozemku parc. č. 50/2 ulice Do ViŠňovky(po její levé straně) o šířce max. 1,5 m s povrchem Ze
zámkové dlažby do 1 roku ode dne dořešení majetkoprávních vztahů a vydání příslušného
stavebního povolení dle specifikace rozsahu díla Chodníku pro pěšíuvedeného v PÍiloze č. 2
tohoto Dodatku.
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článek III.
prodá obci pozemek parc' Ó'3O1lIO7 o výměře- 82m2'
Smluvní strany se dohodly, Že Investor
pro
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
zapsaného na listu uturtní.iui č. 630 v katastru
svého
území
do
- východ, pro obec u-Í.9t1'tflní
Středoěeský kraj, Katastrální pracoviště Praha
u' v)isi )oo'lo2'- Kč včetně DPH (slovy: dvě
výlučnéhovlastnictví za dohodrrutou r'upni "nu
českých)'
siě sedesát šest tisíc devět set dva korun

l.

2.

automaticky započtena.oproti části pohledávky
Smluvní strany se dohodly, Že kupní cena bude

obcevůčiInvestorovispočívajícívúhraděKompenzačnihopříspěvkudleodst.l1'čl.V.
Investorem a_ob.í, tzn.Že o to menšíčástku
Plánovací smlouvy uzavřené dne 19. l.2'I6mezi
bude muset Investor uhradit Obci'

Článek tV.

t.

dnem jeho schválení zastupitelstvem obce'
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti

2.

z nichŽ všechna mají platnost originálu'
Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních,
vyhotovení.
Ňestor obdrŽí jáano vyhotovení a obec obdrŽí dvě

3.

jejich pravé a svobodné
potvrzují' Že tento Dodatek je projevem
Smluvní strany svými podpisy
-a
podmínek a na znamení dohody o všech
vůle' nebyl sepsan v tísni za nápadni nevýhodných
článcíchiohoto Dodatku připojují své podpisy'

V Herinku

dne 17.10.2017

F

INVEST

Obec Herink
Karel Zeman
starosta obce

a.s

zastouPena na zák|aďé plné moci
Mgr. Barborou Melčovou

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

_
plán předmětného chodníku - nová
Př'íloha č' 3 Plánovací smlouvy schematický
podoba
šchematický plán Chodníku pro pěŠí
Plná moc
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