
Číslo smlouvy EG.D: 1040012821/001

Město Znojmo, IČO 002 93 881, DIČ CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
se sídlem: Znojmo, Obroková 1/12, PSČ 669 22
jedna.jiní Ing. Jakubem Malackou, MBA, starostou

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-0000224741/0100

bankovní spojení:

jako budoucí povinný ze služebnosti na straně jedné (dále jen „budoucípovinný'1)

ÉG.D

1i■I

* a.s., IČO 280 85 400 ^
se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477,
zastoupená zaměstnancem na základě pověření ze dne 18. 1. 2021 vedoucí
Správy provozu sítě VN, NN a ZP, a vedoucí Správy sítě VN, NN a ZP

jako budoucí oprávněná ze služebnosti na straně druhé (dále jen „budoucí oprávněná")

tímto spolu (společně dále jen „smluvnístrany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle
ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník") ve spojení s ust. § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon")

tuto

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ
SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO

BŘEMENE Č. 0804/2020
(dále jen „tato smlouva")

I.

Ustanovení čl. I. odstavce 1.1. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo 0804/2020 ze dne 04.09.2020 (dále jen „Smlouva44) se doplňuje o pozemky:

pozemekparcelní číslo 723/1, druhpozemku: zahrada, o výměře 2727 m2,
pozemekparcelní číslo St. 137, druh pozemku: zastavěnáplocha a nádvoří, o výměře 316 m2,

pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro okres Znojmo, obec Znojmo, pro katastrální
území Znojmo-Hradiště (dále jen „Budoucí služebný pozemek44).
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Číslo smlouvy EG.D: 1040012821/001

II.
Ustanovení čl. II. odstavce 2.9 Smlouvy (dále jen „Smlouva4 )

- dotčený chodník bude uveden do původního stavu,

-plocha okolo kulturního domu bude uvedena do původního stavu.

se mění o tyto podmínky:

III.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

uveřejňování těchto smluv a oregistíu sm77TlÚ7°sti nékte*h^

budoucí povinný. Tento Dodatek nabývá platlrosti a Sml°UVU

(todenfč"^^).5,1 SChvaien na schůzl Rac*y mťsta Znojma dne 01.03.2021,

1

usnesením ě. 103/2021

Příloha č. 1: Zakres předpokládaného průběhu a rozsahu služebnosti inženýrské sítě

ne dne" '• 05. 2021Ve
Ve dne7

Budoucí povinný:

za Město Znojmo
Ing. Jakub Malacka, MBA, starosta

vEG.D, a.s.

'ed°ucí Správy provozu sítě VN, NN a

za EG.D, a.s.

vedoucí Správy sítě VN, NN a
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EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400
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