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Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004812

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb,p energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mezi
Žadatelem

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 
Adresa pro zasílání písemností:

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno___________________________________________________________________

Zástupce ve věcech smluvních:

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:

ve věcech technických:

(dále jen „Provozovatel DS")

I. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je upřesnění a navýšení nákladů na přeložku po zpracování realizační projektové dokumentace a 
rozpočtu stavby: „Brno, Poříčí Rybářská přel,VN,sdě!ovák"

Dle rozpočtu byly upřesněny náklady na přeložku:

Upřesněná částka: 2 961 904,- Kč 
Již uhrazená částka: 205 000,- Kč 
Zbývá k úhradě: 2 756 904,- Kč

Důvodem navýšení ceny je především značná náročnost výkopových prací v prostoru frekventované křižovatky, dále 
nutnost výměny celých úseků optických kabelů v souvislosti s přeložkou optotrubek a navýšení cen stavebních prací 
způsobené značným časovým odstupem od uzavření smlouvy.

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.
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Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
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