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1/3 Dodatek č. … k nájemní smlouvě č ………/ze dne ……… 

Dodatek 
  

Dodatek č. .. k  nájemní smlouvě č. ……..ze dne ……… 

uzavřené podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Smluvní strany____________________________________________________________________ 

 

 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava–Moravská Ostrava 

 

Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 

Zastoupený  Titl., jméno, příjmení, funkce, na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 

č. …………… ze dne ……………. 

        

 

IČ:   00845451 

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Komerční banka a.s. 

   Okresní pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  19-9923050277/0100 

        

dále jen „pronajímatel“ 

 

 

 

a 

 

 

 

Titl., jméno, příjmení/název PO  ……………………… 

nar./IČ  …………………… 

bytem/se sídlem …………………………………………… 

zastoupena  …………………………………………… 

        

dále jen „nájemce“ 
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2/3 Dodatek č. … k nájemní smlouvě č ………/ze dne ……… 

Dodatek 
Obsah dodatku 

čl. I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne ……….. nájemní smlouvu č. ………. (dále jen „smlouva“), kterou 

pronajímatel s účinností ode dne ………. pronajal nájemci ve smlouvě blíže specifikované 

garážové/parkovací stání v budově č.p. ……./stavbě bez č.p./č.e. na ulici ………. č.o. ….. v Ostravě 

……………... 

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy níže uvedeným způsobem.  

čl. II. 

Smluvní strany se dohodly na změně stávajícího ustanovení čl. …. odst. ... smlouvy takto: 

Nájemce je oprávněn užívat garážové/parkovací stání č. … výhradně za účelem umístění 

motorového/motorových vozidla/vozidel:  

 

Registrační značka ……………………… 

Tovární značka ……………………… 

Barva vozidla (dle ORV) ……………………… 

Číslo osvědčení o registraci vozidla ……………………… 

 

nebo 

 

Registrační značka ……………………… 

Tovární značka ……………………… 

Barva vozidla (dle ORV) ……………………… 

Číslo osvědčení o registraci vozidla    .……………………… 

(dále jen „účel užívání“) 

Všechna ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny. 

čl. III. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 

výtisk obdrží nájemce a tři pronajímatel. 

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

3. Rada městského obvodu Ostrava – Jih usnesením č. ………. ze dne ……. rozhodla v souladu 

s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

s čl. 7 odst. 9 písm. u) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, svěřit rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním 

smlouvám na pronájem garážových/parkovacích stání ve/v společných garážích/parkovacích 

objektech, jejichž předmětem je změna parkovaného vozidla, odboru bytového a ostatního 

hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih.  

 

 

Podpisy stran následují 
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3/3 Dodatek č. … k nájemní smlouvě č ………/ze dne ……… 

Dodatek 
 

 

Za pronajímatele Nájemce 

Datum:  ___________________________________       Datum: ______________________________ 

 

Místo:   ___________________________________       Místo: ______________________________ 

 

 

___________________________________________   _____________________________________ 

Titl., jméno, příjmení                                 jméno, příjmení/název PO   

funkce                                                       




