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Č.j.: SPU 129790/2017 

DOHODA o vzájemné spolupráci 

(dále jen „Dohoda") 

DODATEK č. 1 

Smluvní strany: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774 

zastoupená: Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou 

na straně jedné 

a 

Sdružení místních samospráv České republiky, 

se sídlem: Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165 

zastoupená: JUDr. Stanislavem Polčákem, předsedou 

na straně druhé 

jednajíce v zájmu zkvalitnění pozemkových úprav a implementace venkovské regionální 
politiky 

u z a v í r a j í  tento dodatek 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2016 Dohodu o vzájemné spolupráci mezi oběma 

stranami dohody v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve 

venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů 

v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru. 

I. 

Předmět Dodatku č. 1 

Předmětem tohoto Dodatku je úprava a doplnění článku 4. Společné hodnocení 

dodržování dohody, které tímto zní: 

ČI. 4 

Společné hodnocení dodržování dohody 

1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této dohody jsou: 

Za Státní pozemkový úřad: Mgr. Jaroslava Doubravová, ředitelka Odboru metodiky 

pozemkových úprav.  
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Za Sdružení místních samospráv České republiky: Mgr. Tomáš Chrněla, tajemník 

Sdružení místních samospráv České republiky. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou scházet alespoň jedenkrát ročně za 

účelem pravidelného hodnocení plnění jednotlivých bodů dohody. 

3. Vyhodnocení, s doporučeními pro příští období, bude mít vždy písemnou formu 

a bude předloženo vedení Státního pozemkového úřadu a Sdružení místních 

samospráv České republiky. 

II. 

Ostatní ujednání 

1. Ostatní ujednání Dohody o vzájemné spolupráci ze dne 15. 3. 2016 zůstávají beze 

změn. 

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nich každá ze smluvních stran 

tohoto dodatku obdrží po dvou stejnopisech. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany s obsahem dodatku souhlasí a prohlašují, že tento dodatek je 
shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
 
V Praze dne 15. 3. 2016. 

 

 

........................................................  .............................................................. 

Ing. Svatava Maradová, MBA     JUDr. Stanislav Polčák 

ústřední ředitelka       předseda  

     Státní pozemkový úřad    Sdružení místních samospráv České 

republiky 

 


