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3 Smluvní strany:
,Ĺvlagistrát města jjh|avy
smlouva zaevidována

Statutární město Jihlava podč.,
se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010, DIČ: CZ00286010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 870
zastoupené panem Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky,
na straně budoucího povinného ze sluŽebnosti (dále jen budoucí povinný)

a

CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČO: 040 84 063
DIČ: CZ04084063
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623
zastoupená na základě plné moci ze den 13. 03. 2019
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zániku
233/15, PSČ 106 00
zastoupená na základě Plné moci ze dne 15. 10. 2019
společností ZLINPROJEKT, a.s., se sídlem Zlín-Louky, Pod Štemberkem 306, 763 02
zastoupena Ing. Přemyslem Zlobickým, členem představenstva
IČO: 255 19 662
DIČ: CZ25519662
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2583
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti (dále jen budoucí oprávněný)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Č. 1084/NIO/2020 ze dne 14. 9. 2020

Článek prvý:
Po dohodě smluvních stran se doplňuje příloha č. 3a a mění text ČI. l smlouvy
č. 1084/MO/2020 následovně:

I.
Budoucí oprávněný je investorem stavby podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě pod označením ,,11010-094006, WTTXO NT_El_JIYKO OK" (dále jen
Stavba). Stavba, bude na základě této smlouvy mimo jiné zřízena na pozemcíÉh ve vlastnictví
budoucího povinného p. č. 5054/4, p. č. 5070/6, p. Č.5070/7, p. č. 5070/10, p. č. 5070/11,
p. č. 5070/14, p. č. 5070/44, p. č. 5070/88, p. č. 5070/116, p. č. 5070/118, p. č. 5070/119,
p. č. 6153/1, p. č. 6153/6, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú., obec a okres
Jihlava (dále jen dotčené pozemky), a to v rozsahu dle předběžného situačního zákresu,
který je nedílnou součástí a přílohou č. l této smlouvy. Budoucí povinný se zřízením Stavby
na dotčených pozemcích souhlasí za podmínek této smlouvy.

Článek druhý:
l. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1084/MO/2020 se nemění.
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2. Jakékoliv změny tohoto dodatku lze platně provést jen formou písemného dodatku
ke smlouvě č. 1084/MO/2020, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen
po vzájemném projednání a na základě jejich pravé a svobodné vůle a že jim nejsou známé
okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, uveřejnění v registru smluv zajistí budoucí povinný.

5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

6. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.

7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy na svém 56. zasedání dne
19. 11. 2020 usnesením č. 1277/20-RM.

8. Příloha č. 3a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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Za statutární město Jihlava

Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky
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Za CETIN a. S. 'i

Ing. Přemysl Zlo 'cký
člen představenstva spo . m INPROJEKT a. s.
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Příloha č. 3

odbor dopravy

Tyršova 18, jihlava l detašované pracoviště
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Magistrát města Jihlavy
Majetkový odbor
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l Váš dopis ze dne
30.09.2020

l číslo jednací l vyřizuje ltelefon
MMj/OD/199535/2020-PřP /565 593 533
SZ-MMJ/OD/44165/2020/2
uid jihlvp20v02ct8

I Jihlava
30.09.2020

Stanovisko k žádosti MO k uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti

Odbor dopravy obdržel žádost Majetkového odboru o stanovisko na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na uloženi optického kabelu, žadatel společnost
ZLINPROJEKT, a.s., se sídlem Pod Šternberkem 306, Zlín - Louky, která zastupuje společnost
CETIN a.s., stavba - akce: ,,11010-094006, WTTxO_NT El _JIYKO_OK". Dodatek ke smlouvě se týká
pozemků p. č. 5070/7 a p. č. 5070/10 v k. ú. Jihlava.

Odbor dopravy se s předkládaným návrhem seznámil a souhlasí s uzavřením výše uvedeného
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1084/MO/2020 za podmínky, že budou dodrženy podmínky pověřeného
správce MK a Uk, tj. Služby města Jihlavy, s.r.o., Havličkova 64, 586 01 Jihlava. O tyto podmínky si
musí žadatel požádat u SMJ, s.r.o.

Maglstrát městá jíhläW
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Rozdělovník:

l) Magistrát města jihlavy, majetkový odbor, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
2) MMJ - OD - spis

Magistrát města Jihlavy
Masarýkovo náměstí 1 (hlavní budova), 586 01 jihlava, tel: 565 591 111

e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz l www.jihlava.cz


