
Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009677

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem
Firma: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje £ -o

Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy
Adresa pro zasílání písemností 
Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava 
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

v

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 
IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400
DS: nf5dxbu

Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 
IČO: 25733591 DIČ: CZ25733591

Zástupce:
ve věcech smluvních: Flana Liedermannová, Standardní připojení

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kubů, Regionální správa Jindřichův Hradec

Pražská 290, Jindřichův Hradec
T+420 565 314 430
zdenek.kubu@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-4544230267/0100 
variabilní symbol: 13009677 
(dále jen „Provozovatel DS“)
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I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení 
distribuční soustavy č. 13009677 (dále jen "Smlouva"):

Z důvodu požadavku na přerušení přípravných prací přeložek zařízení distribuční soustavy na 
stavbě 11/128,11/150 Pacov - hranice kraje a do 30.6.2021 zaslaného Žadatelem o přeložku 
dopisem č.j. KUJI 30273/2019 ODSHze dne 15.4.2019 se:
- Původní termín dokončení přeložky 24 měsíců od podpisu smlouvy uvedený ve smlouvy o 
přeložce v čl. II Termín provedení přeložky, odst. 1) se prodlužuje o 44 měsíců a mění se na 68 
měsíců.
- Původní termín splnění veškerých zákonných předpokladů ..., uvedený ve smlouvy o přeložce 
v čl. II Termín provedení přeložky, odst. 1) písmeno d) mění na 31.10.2022

Žadatel se dále zavazuje nejpozději do 30.6.2021 informovat Provozovatele DS o dalším 
postupu ve věci přípravy a plánování stavby 11/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba.
Žadatel zároveň bere na vědomí, že s ohledem na pozastavení přípravných prací a prodloužení 
termínu dokončení přeložky ze strany žadatele je reálný předpoklad, že dojde k navýšení 
předpokládaných nákladů přeložky uvedených v čl. III Výše a splatnost úhrady na provedení 
přeložky, které byly stanoveny v době podpisu smlouvy o přeložce.
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II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a 
nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 
obdrží po jednom výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz 
čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Jindřichův Hradec, dne: V......... , dne: 2 8. 05. 2019
0 6 -06- 2019

Za provozovatele DS: Za Žadatele:

E. ON Česká republika, s.ř.0.
F. A. Gerstnera 2151/6 
České Budějovice 7

í;j'Jí\LÍ nét4771 fr
Hana Liedermannová 
Vedoucí Standardního připojení

MUDr. Jiří Běhounek, 
Kraj Vysočina

Ing. Jan HyliŠ.člcn rady kraje pro oblast 
dopravy \ ^
Kraj Vysočiřm I
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