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Uzavřený

Dodatek č. 1
k plánovací smlouvě č. 6314172698
ezi těmito smluvními stranami:

1. Statutární město Brno
Se sídlem v Brně Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 Brno
zastoupené primátorem Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Č.úětu: 111502222/0800
VS: 6312171184
Na straně jedné (dále jen ,,Město“)
2. M development, s.r.o.
Se sídlem Nýřanská 1293/36, PSČ 323 00 Plzeň-Bolevec
Zastoupená Romanem Machem, jednatelem
IČ: 252 26 746
^
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
10520
Na straně druhé (dále jen „Společnost14)

I.
Město a Společnost mezi sebou uzavřely dne 14. 07. 2014 Plánovací smlouvu č. 6314172698
(dále jen „Smlouva11) ve smyslu ustanovení § 88 zákona ě. 183/2006 Sb„ o územním plánování
a stavebním řádu. Tuto Smlouvu strany uzavřely, aby se dohodly na úpravě práv a povinností
týkajících se přípravy a realizace projektu výstavby „Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J. na
pozemcích v k.ú. Bohunice, obci Brno.
II.
Smluvní strany nyní v souladu s ustanovením čl.VIII Smlouvy uzavírají Dodatek č. 1 k této
Smlouvě s následujícím obsahem:
Změna č. 1
Článek III odst 3.4 písm A/ se nahrazuje tímto zněním:
AJ výstavbu dopravní a technické infrastruktury uvedené v čl. I odst. 1.3 této Smlouvy zahájit
a řádně pokračovat ve výstavbě nejpozději do 30.09.2017
Změna č. 2
|
Článek III odst. 3.4 písm. B/ se nahrazuje tímto zněním:

y y.

B/ výstavbu dopravní a technické infrastruktury uvedené v čl. I odst. 1.3 této Smlouvy
dokončit nejpozději do 30.09.2018
.
Změna č. 3
Bankovním ústavem Města a číslem jeho depozitního účtuje s účinností od ledna 2016 Česká
spořitelna, a.s, Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, č. účtu 111502222/0800, VS beze
změny.

V ostatních částech se Smlouva nemění

Doložka
Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (obecní zřízení)

Tento dodatek č. 1 byl schválen ZMB na schůzi č. 20 konané dne 6.9.2016.

V Brně dne
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M develonínent, s.r.o.
Roman/Mach
jednatéf

Statutární město Brno
Petr Vokřál
primátor

Podle ověřovací knihy Organizačního odboru MMB č. V.
poř. č. vidimace: 16/2017
tato úplná kopie, obsahující 2 strany souhlasí doslovně s předloženou
listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopisem,
obsahujícím 2 strany.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.
V Brně dne 23.03.2017
(
Vidimaci provedla: Lenka Novotná
&
Osvobozeno od správního poplatku dle § 8 odsl. 2 c) zák. č. 634/2004 Sb. v pl. zněni.
(účel: pro potřebu archivace Odboru investičního MMB)
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