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Dodatek Č. 01 Smlouvy o p řeložce zařízení distribu ční soustavy č. 9090000758
uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona aust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku mezi
Zadatelem
Obchodní firma: M ěsto Nám ěšť nad Oslavou, Adresa/Sídlo: Masarykovo nám. 104, Nám ěšť nad Oslavou, 675 71 Náměšť
nad Oslavou, IC: 00289965, DIC: CZ00289965
Adresa pro zasílání písemností:
Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír M ěrka
a
Provozovatelem distribu ční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, Ceské Bud ějovice 7, 370 01 Ceské Bud ějovice Zápis vOR: Obchodní rejst říku Krajského
soudu v Ceských Bud ějovicích oddíl B, vložka 1772, iČ: 28085400 DI Č : CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních:
Management připojování a přeložek
ve věcech technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu:
'variabilní symbol:
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP
(dále jen „Provozovatel DS")
L Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících zm ěnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č .
9090000758 (dále jen „Smlouva"):
Č lánek II odst. 1 smlouvy se m ění takto:
z důvodů nepřipravenosti stavby žadatele se m ění termín připojení a nový termín je stanoven na 20.12.2020.
Tento dodatek se vztahuje ke smlouv ě o připojení uzavřené dne 20.11.2017 označené pod Číslem 13009915, nyní nov ě s
číslem 9000000758.
II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy z ůstávají nadále v platnosti a ú č innosti 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 d ůkaz čehož ji oprávn ěné osoby
obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoru čními podpisy.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
České Budějovice,
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