
Zlín Statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Statutární město Zlín
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
odpovědný útvar:
bankovní spojení:

S00JP012GJIO

č. st.; 1040012887/002

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
00283924
CZ00283924
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
odbor majetkové správy
Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3049002/0800
č. smi. 4000200455 - 01/21

(dále jen „budoucí povinný")

a

EG.D, a.s
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsána:

zastoupená:

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
28085400
CZ28085400
v OR vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 8477

na základě plné moci

(dále jen „budoucí oprávněná")

uzavírají

Dodatek č. 01/21
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

ze dne 17. 7. 2020

ČI. I.

Smluvní strany uzavírají na základě projevu své svobodné a vážné vůle dodatek č. 01/21,
který spočívá ve změně pozemků dotčených služebností ve smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. 4000200455, ze dne 17. 7. 2020 v rámci stavby „Zlín, ul.
Vodní, kabel NN, obnova, č. st. 1040012887", přes služebný pozemek p. č. 464/2,
p.č. 3530/29, p.č. 3565/37, p.č. 3565/41, p.č. 3565/42, p.č. 4104 k. ú. Zlín, dle snímku
katastrální mapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „pozemky").

Tímto dodatkem se mění ČI. I., který nyní zní takto:

ČI. I.
Budoucí povinnýJe vlastníkem pozemku p.č. 464/2, p.č. 3530/29, p.č. 3565/37, p.č. 3565/41,
p.č. 3565/42, p.č. 4104 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001 u Katastrálního

S00JP012GJIO



úřadu pro Zlínský kraj, se sídlem ve Zlíně, Katastrální pracoviště Zlín, pro k. ú. Zlín, obec
Zlín (dáleJen „Pozemek").

Tímto dodatkem se mění příloha.

Cl. II.

Ostatní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcněho břemene 4000200455, ze
dne 17. 7. 2020 zůstávají beze změny.

Cl. III.

Dodatek č. 01/21 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, je sepsán v pěti
stejnopisech s platností všech stejnopisů v hodnotě originálu, z nichž budoucí povinný obdrží
dva stejnopisy a budoucí oprávněná obdrží tři stejnopisy.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy 4000200455, ze dne 17. 7. 2020.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu s ust. zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Obě strany po řádném přečtení dodatku č. 01/21, připojují na důkaz svého bezvýhradného
souhlasu s obsahem své podpisy.

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 20. L 2020, čj. 8/2R/2020,22. 2.2021, čj. 9/4B/2021

Ve Zlíně dne
2 6 -03- 2021

EG.D, a.s.

Vedoucí správy sítě V N aZP

Senior technik rozvoje a výstavby

-7. 04. 2021

Mgr. I^vel Brada
náměstek primátora



DETAIL osazení SS300 NA č.p.453
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Kabelová skříň SS300 (hl.220mm)
zapuštěna do hloubky vrstvy stávající
skladby omítky a keramického obkladu
tak, aby nebylo narušeno stávající zdívo.
Výhledově počítáno se zateplením
objektu do úrovně zateplení
sousedního domu č.p.108

Napojení stávajícího
kabelu AYKY 3x240+120
ze stávající kabelové
skříně SD922 Č.R42476I
na č.p.112

LEGENDA STAvAJÍCICH SiTl

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných
elektrických zařízeni do 1000 V i nad 1000 V
části rozvodných elektrických
v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:
-neživýchčást!nn ; samočinnýmodpojením,vsítiTN-Cdo1000V

- dle čl.3.3.3. PNE 33 0000-1

-živých části nn : zábranou, kryty nebo přepážkami. Izolaci

- dle čl.3.2.2.2, čl.3.2.2.3 a čl.3.2.2.4 PNE 33 0000-1

polohou - v nově budovaných částech sítě nn dle PNE 33 0000-1, ČI. 3.3.2.1

izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabelových sítích

dle PNE 33 0000-1, ČI. 3.3.2.3

sdělovací podzemní vedeni

potrubí plynu

kanalizace

rozvod vody

vzdušné vedeni NN

kabelové vedeni NN

tepelný kanél

kolej Cd

LEGENDA:

SZ
projektované podzemní vedeni

projektovaný rozvédéč

'------- ^ ■ projektované chrónička

i
projektované zemnění

ochranné pésmo dréhy

DÉLKA PROJEKT. TRASY : 173m

LOKALITA : Zlín

— _ _ _
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Místo stovfcy 1 Zlín Kr-aj : ZíínsKý Číslo projektu 1040012887

StoveOniK » EG.D. a.s., LIdlckó I8Y3/36 Cernó Pole. 602 00 Brno
Nbzev souPoru

Zlín, ul Vodní, kabel NN, obnova
Dotum 02.2021
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