
JI-0143300583771050 

Smluvní strany: 

Město Náměšť  nad Oslavou, se sídlem Masarykovo nám. 104, 67571 Nám ěšť  nad Oslavou 
Zastoupené: Vladimír M ěrka, starosta města 
Ičo: 00289965 
DIČ : CZ00289965 
na straně  jedné (dále jen povinná) 

a 

EG.D a.s. se sídlem Lidická 1873136, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO: 28085400 
DIČ : CZ28085400 
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brn ě , spisová zna čka B 8477 
zastoupená: 
na straně  drune (dále jen oprávnena) 

uzav řely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 

DODATEK Č . I 
ke smlouvě  o zřízení věcného břemene Č . Jl-0143300583771050 ze dne 21. 09. 2020 

Č lánek prvý: 
Po dohodě  smluvních stran se mění text č lánku I odstavce 1.2 následovně : 

ČLÁNEK I. - Úvodní ujednání 
1.2. Povinná prohlašuje, že je jediným a výlu čným vlastníkem pozemku parc. č . 78012, 111412, 1186, 990141, 1187, 

111411, 74311, 111514, 111414, 111512, 111513, 111613, 111616, 74411, 74412, 74313, 74314, 742111, 742110, 
9901121 v katastrálním území Nám ěšť  nad Oslavou, obec Náměšť  nad Oslavou, okres T řebíč  (dále Jen „Pozemek") 

Č lánek druhý: 
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o z řízení věcného b řemene se nemění. 
2. Povinný prohlašuje, že povinnost oprávn ěného uhradit náhradu za z řízení věcného b řemene dle odst. 5.2. Č I. V 

smlouvy Č . Jl-0143300583771050 ze dne 21. 09. 2020. 
3. Tento dodatek je vypracován ve t řech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží povinný, 

jeden oprávněný a jeden stejnopis bude použit pro účely vkladu práva odpovídajícího v ěcného b řemene do 
katastru nemovitostí. 

4. Tento dodatek podléhá ve smyslu zákona č .34012015 Sb., o zvláštních podmínkách ú č innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uve řejnění v registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že povinná zajistí uve řejnění Dodatku v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, a to 
nejpozději do I měsíce od uzavření Dodatku. Povinná se zavazuje za účelem podání návrhu na vklad doložit 
Oprávněné potvrzení o řádném uve řejnění Dodatku. 

S. Uzav ření Dodatku bylo schváleno radou m ěsta usnesením?,'. 212021 konané dne 25.1.2021, usnesením č . 2.7. 
6. Jakékoliv změny tohoto dodatku lze platně  provést jen formou písemného dodatku ke smlouvě  Č . JI-

0143300583771050, podepsaného oprávněnými zástupci obou stran. 
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek p řed jeho podpisem p řečetly, že byl uzav řen po vzájemném 

projednání a na základ ě  jejich pravé a svobodné vů le a že jim nejsou známé okolnosti, které by bránily uzav ření 
tohoto dodatku. 

Za město Náměšť  nad Oslavou /3. 3 
	

Za EG.D, a.s. 	 062 

dne 
	

dne 
- ) Brno 

Vladi it$ť r 	‚ 	 Ing. Iva Antono.. 
starosta $ti 	 manažer věcných b řemen 


