
 

 

Dodatek č. 1 
 
 

ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (č. sml. zavázané strany 
0307013518 a č. sml. oprávněné strany JI-1040014521/002/DUR), ze dne 16.04.2019, kterou 
uzavřelo město Třebíč, IČ: 00290629 – jako „zavázaná strana“ nebo též „vlastník služebného 
pozemku“ a E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 28085400 – jako „oprávněná strana“ nebo též „oprávněná osoba“ (dále jen Smlouva) 
 

I. 
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se doplňuje a mění Smlouva takto:  

Oprávněná strana má nyní od 01.01.2021 (obchodní firma)  název EG.D, a. s.  a dále též  nové sídlo 
na adrese Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. Z tohoto důvodu se v článku I. Smlouvy  u 
označení  oprávněné osoby ruší text: „E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice“ a nahrazuje se tímto novým textem: „EG.D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno“.  

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně trasy a délky trasy a k dotčení dalších pozemků, dohodly se 
smluvní strany na těchto dalších změnách Smlouvy: 

1. V čl. II. odst. 1. se ruší tento text: “parc. č. 902/3, 902/5, 887/8, 2012, 1499/8, 1499/7, 887/5, 
923/70, 948/285,  vše v  k. ú. Třebíč a obci Třebíč“ a nahrazuje se tímto novým textem: 
„parc. č. 923/133, 1500/6, 2709, 902/3, 1499/4, 902/5, 887/8, 1499/2, 2012, 887/5, 923/70 A 
948/285, vše v k. ú.  Třebíč a obci Třebíč“. 

2. V čl. III. odst. 2. se ruší tento text: „do 256 m“ a nahrazuje se tímto novým textem: „do 300 m“ a 
dále se v čl. III. odst. 2 se ruší tento text: „do 146 m“ a nahrazuje se tímto novým textem: 
„do 135 m“, a dále se  v čl. III. odst. 2.ruší  tento text: „do 402 m“ a nahrazuje se tímto novým 
textem: „do 435 m“.  

3. Dosavadní znění přílohy č. 1 Smlouvy (situační nákres trasy služebnosti) se ruší a nahrazuje se 
novým zněním přílohy č. 1 Smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. V čl. V. odst. 20. se do závěru věty za stávající text doplňuje tento nový text: „a na své 12. schůzi 
dne 20.05.2021, č. usn. 19/12/RM/2021.“ 

II. 
1.  Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. 

2.  Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je jeho příloha č. 1 – nové znění přílohy č. 1 Smlouvy 
– situační nákres trasy služebnosti. 

3. Zbývající ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změn. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  dnem zveřejnění 
v registru smluv, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zavázaná strana 
a 3 vyhotovení oprávněná strana. 

5. Tento dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Dodatek zveřejní vlastník služebného pozemku. 
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6. Ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků, se tato listina
opatřuje doložkou tohoto znění: O uzavření tohoto dodatku rozhodla za zavázanou stranu rada
města na 12. schůzi dne 20.05.2021, č. usn. 19/12/RM/2021.

V Třebíči dne V Třebíči dne

Zavázaná strana: Oprávněná strana:

město Třebíč EG.D, a. s.
Ing. Pavel Janata
místostarosta
(na základě usnesení zastupitelstva
města č. 9/6/ZM/2018 z 20.11.2018)


