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Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9001668368 

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi 
Žadatelem 
Město Písek 
Sídlo: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 
IČ: 00249998, DIČ: CZ00249998 
Adresa pro zasílání písemností: 
Racek ateliér s.r.o. 
Palackého sady 68, Vnitřní Město, 397 01 Písek 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Eva Vanžurová, starostka 
a 
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)  
EG.D, a.s. 
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400 
Zástupce: ve věcech smluvních: xxx, Management připojování a přeložek  
   ve věcech technických: xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 variabilní symbol: 9001668368 
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP 

 
I. Předmět dodatku 
Z důvodu nepřipravenosti terénu a výstavby trafostanice dle čl. V.,odst.1)f) smlouvy se smluvní strany se dohodly 
na následující úpravě smlouvy. Článek III. odst.1) smlouvy se mění takto: 

 
III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě 
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční 
soustavě v termínu do 30.11.2022 za předpokladu, že: 
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy, 
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření 
v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), 
zejm. jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích, 
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací 
samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání 
věcných břemen, 
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů 
dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 30.6.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak. 

 
a dále článek V.,odst.1)f) se mění takto: 

 
V. Povinnosti smluvních stran 
1) Povinnosti Žadatele: 
f) Žadatel umožní osadit rozvaděč VN Provozovatele DS ve své velkoodběratelské trafostanici 22/0,4 kV. Osazení 
rozvaděče je vyvoláno způsobem provedení distribuční soustavy. Žadatel se zavazuje uzavřít s Provozovatelem DS 
Smlouvu o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění tohoto zařízení. Žadatel se dále zavazuje 
umožnit trvalý přístup pracovníkům Provozovatele DS k tomuto zařízení. Žadatel bude poskytovat potřebnou součinnost 
Provozovateli DS, zejména zajistí vybudování trafostanice a přípravu terénu pro možnost osazení technologického 
zařízení a podzemního kabelového vedení v termínu nejpozději do 30.06.2022. 

 
 

 
II. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 
dotčena. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné 
osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

D
O

D
_
Z

E
N

S
 



2 | 2 9001668368 
PUY999900166836820210601081812 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
 

České Budějovice, 

dne: 26.07.2021 
Za Provozovatele DS: 

 

................................................ 

xxx 
Vedoucí managementu připoj.a 
přeložek EG.D, a.s. 

V Písku, 
dne: 09.07.2021 
Za Žadatele: 

 

................................................ 

Mgr. Eva Vanžurová 
starostka 
Město Písek 
 
 
Schváleno RM Písku dne 28.06.2021, č.usn. 396/21 
 
Za věcnou správnost smlouvy zodpovídá:  
Ing. Venclík Jan, OIR 


