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DODATEK KE SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ D0 NAPĚ'Í'OVÉ HLADINY 0,4 kV UZAVŘENÉ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O_PŘIPOJENÍ

č. 4121423619

2048/42.[23/09jaj
Níže uvedeného dne měsíce a roku u_zavírají „Smluvní strany"
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ŽADATEL (dále jen Žadatel)

NÁZEV Statutární město Ostrava

IČ: 00845451 DIČ, cz 0200845451

ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Prokešovo náměstí č. P. / č. 0. 1803/8 PSČ 702 00

OBEC Ostrava, MÍSTNÍ ČÁST Moravská Ostrava

tento Dodatek ke smlouvě o uzavření budouci smlouvy o připojení elektrickeho zařízení k distribuční soustavě do napěťové

hladiny 0,4 kV uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121423619, (dále jen dodatek).

|. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) PDS a Žadatel podepsali dne 12.09.2018 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy O připojení elektrickeho zařízení

k distribuční soustavě (dále jen „Smlouva“) k žádosti O připojení č. 4121423619, jejímž předmětem je závazek uzavřít

za podmínek uvedených ve Smlouvě budoucí smlouvu o připojení elektrickeho zařízení k distribuční soustavě a dále

závazky smluvních stran splnit povinnosti nezbytné k připojení elektrického zařízení.

2) PDS požádal Žadatele o prodloužení lhůty ke splnění povinností PDS a povinností Žadatele podle Smlouvy

souvisejících zejména s provedením Stavby PDS a Stavby Žadatele, a proto Žadatel a PDS přistupují k uzavření tohoto

dodatku ke Smlouvě.

||. PŘEDMĚT DODATKU

1) Žadatel a PDS se tímto dohodli, že uzavřením tohoto dodatku se lhůta pro splnění povinností PDS souvisejících

provedením stavebních a montážních prací vyžadovaných od PDS technickým řešením uvedeným vtechnických

podmínkách připojení, resp. ve Stanovisku kžádosti o připojení („Stavba PDS"), a získáním potřebných povolení a

souhlasů, stanovene Smlouvou, se prodlužuje do 30.09.2020.

2) Lhůta k plnění povinností Žadatele dle čl. lll. odst. 3) Smlouvy se prodlužuje stejně jako lhůta pro PDS uvedená v čl. II.

odst. 1)tohoto dodatku.

3) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje. že přijetím tohoto dodatku nedochází ke

změně splatnosti Podílu na nákladech podle Smlouvy.

|||. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas

s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh
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dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany

PDS, jinak návrh dodatku zaniká.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.

3) Zménu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či

vzdání se požadavku písemné formy. _

4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.

5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné

vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

ZA ŽADATEL ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.
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DATUM A MISTO PODPIS DATUM A MÍSTO PODPIS

25.7.2019 v Ostravě A
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Příloha č. 1 Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického

.zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřené na základě žádosti o

připojení č. 4121423619

Doložka platnosti

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č.742/RMOb1822/18 ze

dne 23. 8. 2019.

Konečný příjemce — zákazník (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, Poruba, 708 56 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: 0200845451

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

 

Osoba oprávněné jednat v


