
České dráhy, a.s.
....................................................................

Dodatek č. 1 smlouvy číslo OS-0042/14-A

Dodavatel:

Dodatek č. 1 smlouvy č. OS-0042/14-A 
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod 

uzavřená mezi
České dráhy, a.s.
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
IČ :70994226, DIČ: CZ70994226
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 
zastoupení: ...... ...........................

.................................................................................... 
kontaktní adresa: ČD, a.s., ...................................................... ..........

. . .................................... .......................... 
zástupce pověřený jednat ve věcech odborných a smluvních: ....................... 
............................. ..................... ........... ...................................
( dále jen dodavatel)

Odběratel: IDSCARGOa.s.
sídlo: Olomouc, Albertova 229/21, PSČ 779 00 
IČ :27820017, DIČ: CZ27820017
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 3372 
zastoupení: I..... ....................

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

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

( dále jen odběratel)

Obě strany smlouvy OS-0042/14-A se dohodly nahradit tímto dodatkem č .l: údaje o poměrových měřidlech 
v plném rozsahu takto:

Jedná se o odběr vody a odvádění odpadních vod z těchto odběrných míst:

Ústí nad Labem. Střekov. U Stanice 823/7 ( DS-0055/08-A)
Vodohospodářská společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., smlouva číslo 10000762 
hlavní vodoměr číslo: 065115
na toto odběrné místo jsou napojeny vámi pronajaté prostory v budově:

• 6-684, IC5000090942, Ústí nad Labem-Střekov, Výpravní budova, U stanice č. popisné 827
na parcele č. 3026, katastrální území Ústí nad Labem - Střekov 775258, list vlastnictví č. 4214

Podíl odběratele na vodném a stočném je stanoven dle poměrových měřidel: 
č.1120153303 - plynule navazuje na předchozí fakturaci 
č. 647472 - s počátečním stavem 0 m3

Podíl odběratele na odvádění srážkových vod je stanoven:
Budova: IrF. odtokový součinitel: dlouhodobý srážkový úhrn: p o d íl v  m 3/ro k:

6 1684 1 3 3 ,1 4 0 ,9 0 0 ,5 0 1 6 0 .0 3
Celkem podíl v m^/rok: 60,03
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Obě strany prohlašují podmínky tímto dodatkem dané za oboustranně závazné a zavazují se k právům a 
povinnostem z nich vyplývajících.

Obě strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a zároveň prohlašují, že byl uzavřen na základě 
vzájemné svobodné vůle obou stran, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 smlouvy OS-0042/14-A je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma stranami smlouvy. Obě 
strany smlouvy si sjednávají, že i pro období od 31.07.2014 platí ustanovení tohoto dodatku a zavazují se dle 
něj jednat.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran obdrží 
jedno vyhotovení.

Ostí nad Labem dne.....7....
za odběratele:

íf.ý. m Ústí nad Labem dne: 04.09.2014 
za dodavatele:

České dráhy, a £
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