
 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   

 
                                                                                    I. 

Smluvní strany 
 
město Smržovka 
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 
IČ: 00262579 
zastoupené místostarostou města Mgr. Vladimírem Kahánkem, MPA 
a 
město Tanvald 
se sídlem: MěÚ Palackého 359, 468 41 Tanvald 
IČ: 00262587 
zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem Vyhnálkem 
obec s rozšířenou působností 

uzavírají na základě usnesení Rady města Smržovka č. 7/162/21 ze dne 11. 08. 2021 a 
usnesení Rady města Tanvald č. 232/15/2021 ze dne 06. 08. 2021 tento dodatek 
k veřejnoprávní smlouvě schválené rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje pod č. j. 
KULK 43142/2020 SO/179/2020 VPS/OP/4, které nabylo právní moci dne 25. 06. 2020, (dále 
jen Dodatek č. 1): 

I. 

 V čl. II. Předmět smlouvy se konec druhé věty doplňuje zněním: „ a na silnici III/28733, 
Švermova ulice“. 

II. 

1) Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

2) Smluvní strany zveřejní Dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách 
svých městských (obecních) úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

3) Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Libereckého kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením. 

4) Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město 
Smržovka, jeden stejnopis město Tanvald a jeden stejnopis s přílohami obdrží Krajský úřad 
Libereckého kraje spolu s žádostí o souhlas s jeho uzavřením. 

5) Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Rady města Smržovka a usnesení Rady města 
Tanvald o souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 
Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření Dodatku č. 1. 

   Ve Smržovce dne 15.09.2021               V Tanvaldu dne 15.09.2021 
 

Mgr. Vladimír Kahánek v. r.                                                        Mgr. Vladimír Vyhnálek v. r. 
místostarosta města Smržovka          starosta města Tanvald 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 08.10.2021, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 67583/2021, SO/398/2021 VPS/OP/7 

o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 

JUDr. Jiří Němec v. r. 

vedoucí správního odboru 

Krajský úřad Libereckého kraje 

 


