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DODATEK Č. 1

Dohody o provedeni vynucené překládky podzemního vedení sItě
elektronických komunikaci

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský
zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel:
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
lČ:
DIČ:
(dále jen ,,stavebník")

a

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
00304450
CZ00304450

Zhotovitel: UPC Česká republika, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Závišova 5, PSČ 140 00

IČO: 00562262
DIČ: CZ00562262
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485
jednajÍcĹ:

(dále jen ,,UPC Česká republika,s.r.o.")

Článek ll.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2019 Dohodu o provedení vynucené překládky
podzemního vedení sItě elektronických komunikaci ve vlastnictví ,,UPC Česká republika,
s.r.o." Okružní křižovatka na ul. Gen. Klapálka - přeložka SEK UPC. Důvodem vynucené
překládky je realizace stavby ,,Silnice Ill/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici
Generála Klapálka - objekty města Vsetín".

2. Smluvní strany se dohodly na změně ČI. 6 Realizace překládky, odst. 6 tak, že původní
závazek ,,UPC Česká republika, s.r.o." provést překládku v terminu do 31.5.2019 se
prodlužuje do 30.09.2019.
Důvodem této změny je časová a technická koordinace postupu při provádění překládek
sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společností UPC Česká republika, s.r.o.,
Praha, SychrovNET s.r.o., Vsetín a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha,
vyvolaných stavbou Silnice IU/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka.



Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této Dohody schválila Rada města Vsetín na své 15. schůzi, konané dne
12.června 2019, pod bodem 42/15/RM/2019.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ,,registr smluv").
5. Zhotovitel tímto úděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000

Sb., o obcích, (obecnízřízenQ, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro
její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
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Za stavebníka:

Ve Vsetíně, dne 03. 07, 2019

starosta města
Í))J.

\ 3["S j"']' \"7

Za UPC Česká republika, s.r.o.:

V Praze, dne

jednatelka
\'\ UPC cosk repub|bka, s.r.o I? '
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jednatel
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