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Dohoda o ukončeni Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9090007318
Smluvní strany
Olomoucký kraj
Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IC: 60609460, DIČ: CZ60609460
Adresa pro zasílání písemností:
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zástupce ve věcech smluvních: Ing, Miroslav Kubín
Bankovní spojení:
(dále jen .Žadatel"
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

ÍSSV 0bCh0dním reiS,říku vedeném Kraiským soudem

v Brně, v oddílu B, vložce 8477

Zástupce: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Bankovm spojem: Komerční bank
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 B
(dále jen „Provozovatel DS")
,

I. Předmět dohody

TT6 a°h0dly na
Smlouvy 0 Přetožce zaříz^í distribuční soustavy č. 9090007318 (dále jen
2) Pravozova el OS^roT-5—6
f!?' Sm!0UVa Z3niká ke d™ P°dpiSU tét0 dohod''oběma mluvními stranami,
distribučn^sou^ayy vynaloži^ástku ve^výši Or Kč™0 ^
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3) Dosud uhrazená částka na náklady pro provedení přeložky činí 75 000 - Kč
4) Na základě postupu v souladu s ust. ČI. V Smlouvy vrátí Provozovatel DS Žadateli částku ve výši 75.000 - Kč
od uzavTení této dohody'"1Zadatde UVedený V ZáWaVÍ tét° dohody do 20 kalendářních dnů
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lk Závěrečná ustanovení
V2áiemné 2áVaZky 26 Sml°UVV

P°dpisem této dohody a uhrazením částek dle

2) fainneVnidnhZ-aVřítHV “s*"™ podobě "eb° v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v
podobě, podepise Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení
srn ouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě vi formátu PDF s
elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce
Provozovateli nsT I ^ ^ e[ektm™kým Popisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě
Provozovatel DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly že k
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Číslo smlouvy: 2021/00864/OI/DSM/1

Schvalovací doložka k:
Dohodě o ukončení Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 9090007318

Dohoda byla uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraie
v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne
5. 12. 2016 podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb„ o krajích (krajské zřízení)
ve zněni pozdějších předpisů.
'

Doložka o zveřemění a uveřejnění smlouvy:
„Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této dohody
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.'
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody zajistí žadatel “

Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí Odboru investic

